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Сдружение „Щипка“
Администратор сайт
Име на свободната позиция

Без значение
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна до приключване на кампанията – март, 2016г
Вид заетост - временна, постоянна

Средно по 2-4 часа на ден, съобразена с ангажираността на кандидата
Продължителност на работното време

Доброволец
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Сдружение „Щипка“ е млада организация, създадена в началото на 2014 година. Основна цел
на сдружението е комуникирането на социално важни теми, така че проблемите свързани с тях
да достигат до максимално широка аудитория. Стремежът ни е да предизвикаме младите и
активни хора, да вземат активно участие и сами да поемат отговорност да променят това, което
не им харесва. В тази връзка подходът ни е свързан много пряко с привличането на тесни
специалисти към решаването на текущи задачи свързани с дейността ни. На този принцип към
момента си сътрудничим успешно с артисти, дизайнери, хора от рекламния бизнес, културни
мениджъри, IT специалисти и т.н. Основният и най-мащабен проект, по който в момента
работим е кампанията „На пчелите с любов“, чиято цел е да запознае обществото с тревожната
тенденция на намаляване на популацията на пчелни семейства в България. Кампанията е
национална и дългосрочна. Започна февруари месец и ще продължи една година. Обхваща
различни дейности, като артистични акции, модификации на градската среда, прожекции на
документални филми, работилници, семинари, участия в изложения и др.
Друго направление, в което Сдружение „Щипка“ се развива, е продуцирането на късометражно
кино със социална насоченост. Наскоро приключихме работа по първия си завършен
късометражен филм „СМС до мама“ и активно работим по още няколко проекта в различен
стадий на развитие.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
-

Поддръжка и администриране на сайта на кампанията „На пчелите с любов“
www.bees.shtipka.org в WordPress;
SEO оптимизация и поддържане на папки и архив;
Качване на ново съдържание, споделянето му в социалните мрежи.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
-

С опит и познания в администрирането на сайтове;

Образование:
-

Студент / Висше образование;

Език:
-

Владеене на Английски език (ниво - B2 европейска езикова рамка) – писмено и
говоримо

Компютърна грамотност:
-

WordPress, MS Office - Word, Excel

Други:
-

С интерес към поддържането на сайтове и с интерес към екологични въпроси

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Като част от екипа на сдружение „Щипка“ ще работите с хора, посветени на идеята, че
активните ни действия и свободното изразяване на лични позиции, правят света по-добро
място. Ще сме щастливи да споделим опита си в организирането на социални кампании и сме
отворени да научим нови неща от хората, с които ще работим. При добра колаборация,
сътрудничеството може да стане дългосрочно, като сме отворени към приемане на нови
членове в сдружението. Дейността на сдружението предполага работа на хора със свободни
професии, които чрез контактите и партньорите ни могат да намират ново поле за изява, да
утвърждават познанията си и позициите си, както и да получат свобода да експериментират с
нови техники и методи в своята работа. Сдружението е добра платформа за участия в
различни обучения, изложения, семинари и други видове форми за себереализация и трупане
на опит и контакти. Сдружението дава сертификат за положения доброволен труд, както и
референции и препоръки.
КАНДИДАТСТВАНЕ:
Всеки е добре дошъл да се срещне с нас на място в рамките на „Кариера с кауза“ да ни пише
на shtipkaoffice@gmail.com или на bees.shtipka.org. Ще подбираме доброволците единствено на
база предишен опит, демонстриран в избрана от кандидата форма и лична мотивация за
обвързване с кампанията „На пчелите с любов“.
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