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Тук-Там
Junior Project Manager
Име на свободната позиция

София
населено място

Платена
Платена / неплатена

Неуточнено
Вид заетост - временна, постоянна

Непълен работен ден
Продължителност на работното време

Стаж
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
„Тук-Там“ – общност, сдружение, инициатива или какъвто термин ти е присърце, което свързва
българи с опит в чужбина, които вярват в България. Днес в сдружението членуват над 700
българи с опит и/или образование в чужбина, а по проекти и събития доброволно работят над
80 професионалиста.

В Тук-Там вярваме, че промяната тук зависи от нас и можем да я постигнем, черпейки опит и от
там. Успяваме заедно като създаваме общност от инициативни, вдъхновяващи и можещи
българи с опит от цял свят. Сдружението организира проекти и събития в България и по света с
образователна, професионална и социална насоченост.

Проекти и събития: нетуъркинг събития в София и Пловдив, поредица събития „Рецепти за
успех“, форум „Кариера в България. Защо не?“, кариерни форуми в чужбина BG Careers Fair,
проект за социално предприемачество Идейник, проект Посланици на Тук-Там в чужбина,
проект за академично ориентиране на ученици Edu.Tuk-Tam и още много.

За повече информация – www.tuk-tam.bg & www.facebook.com/tuktam
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
-

Поддържа интернет страницата на сдружението и социални мрежи - facebook канали
(група и страница), facebook групи на отделните проекти, linkedin и други;
Търси и намира важна информация за постигане на целите на сдружението;
Създава съдържание под формата на статии и снимки, инфографики, видео и други;
Подпомага работата на отделните проекти и подпомага проект ръководителите;
Следи за координацията между проектите и УС (протоколи и updates от срещи и т.н.);
Следи за комуникацията между проектите и членовете, както и широката общественост
(публикации на сайта, връзка с медии, прессъобщения и т.н.);
Отговаря за развитието и стратегията за работа с доброволците в екипите като
организира обучения, поддържа комуникация и ги насърчава чрез различни дейности.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
-

поне 1 година професионален опит;

Образование:
-

завършили или студенти в магистърски или бакалавърски програми;

Език/езици:
-

добро владеене на английски език, свързано с част от дейностите по позицията;

Компютърна грамотност:
-

MS Office, Photoshop (незадължително);

Други:
-

опит в чужбина като стажант, студент или друго и участие в извънкласни/НПО
дейности.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
-

Платена работна позиция на граждански договор;
Гъвкаво работно време;
Възможност за участие в различни семинари и обучения;
Менторство за професионално развитие;
Сертификат за стаж;
Богат опит в проектния мениджмънт включително управление на процеси и хора;
Натрупване на полезен опит в комуникации и журналистика, реклама и социални мрежи.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Може да кандидатствате лично по време на форум „Кариера с кауза“ или на мейл hey@tuktam.bg до 30 май 2015г. със aвтобиография и мотивационно писмо.
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