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Фондация СМАРТ
Стажант – организация на младежки дейности в МИКЦ Витоша
Име на свободната позиция

София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост - временна, постоянна

10 часа на седмица / 8 седмици
Продължителност на работното време

Стаж
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
От създаването си през 2010 г. Фондация СМАРТ работи за осигуряване на знания, умения и
възможности, които позволяват на хората да водят удовлетворяващ начин на живот, бидейки
активни участници в социалните, икономическите и гражданските процеси в страната и по
света.
Екипът ни се стреми към свят, в който всеки човек притежава необходимите знания и умения и
разполага с възможности и мотивация да намери своето призвание, да бъде активен член на
обществото и да предизвиква позитивна промяна около себе си.
Фондация СМАРТ е единият от организаторите на Форум КЛЮЧ, инициатор на Академия
КЛЮЧ, създател на Младежки информационно-консултантски център (МИКЦ) Витоша и много
други младежки, кариерно-ориентирани, доброволчески и добротворчески инициативи.
МИКЦ Витоша е първият по рода си център, посветен на младите хора на възраст 15-29 години
в район Витоша на град София и е факт благодарение на Фондация СМАРТ, НЧ „Братя
Миладинови – 1917“ и финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта чрез
Национална програма за младежта 2011-2015, подпрограма 1: Развитие на мрежа от МИКЦ.
Основната цел на МИКЦ Витоша е да създаде нови възможности за повишаване на
мотивацията на младите хора за собственото им развитие и участието им в обществения
живот, приобщаването им към европейските ценности и стандарти и мотивирането им за
образование и заетост чрез предоставяне на младежки информационни и консултантски услуги
в Район Витоша.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
-

-

участва в организацията на младежки дейности на закрито и открито;
работи заедно с доброволците ни по Европейска доброволческа служба за
организиране на посещения в училища за промотиране на доброволчеството и
Еразъм+;
участва в дейностите по популяризиране на МИКЦ Витоша;
участва в подготовката, популяризирането и реализацията на обучения, консултации и
срещи в МИКЦ Витоша;
работи с младежки клуб СУПЕР, включително за набиране на нови доброволци към
клуба;
участва в комуникацията с основните партньори на МИКЦ Витоша – училища
организации, университетски кариерни центрове и др.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
-

няма конкретно изискване; опит в доброволчески дейности и проекти е предимство;

Образование:
-

нямаме конкретни изисквания; това, което имате, ни харесва 

Език/ езици:
-

разговорно ниво на английски език (за да се разбира с европейските ни доброволци);

Компютърна грамотност:
-

Добро владеене на MS Office (Word, Excel, Power Point), социални мрежи, умение за
работа с програма за дизайн е предимство, но не е ключово изискване.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
-

Работа в малък, но много мотивиран екип;
Ежедневен контакт с международни доброволци – възможност да упражнявате и
развивате езиковите си умения;
Осигурено въвеждащо обучение;
Развитие на умения за работа в екип, планиране, организиране, презентиране;
Участие с предимство в обучения, организирани в МИКЦ Витоша;
Сертификат за стаж и извършените дейности.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Каним всички желаещи да ни изпратят свое представяне (автобиография/резюме) и
мотивационно писмо.
Кандидатстване:
- На място по време на форум „Кариера с кауза“
- По електронна поща ela@mikcvitosha.info до 19.05.2015 г.
Ще отговорим на всички.
Само избрани кандидати ще поканим на интервю.
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