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Сдружение „Велоеволюция“
Вело-инструктор
Име на свободната позиция

София
населено място

Платена
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост - временна, постоянна

делнични дни от 18.30-21.30
Продължителност на работното време

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Сдружение „Велоеволюция“ е обединение на доброволци за насърчаване на използването на
велосипед като средство за транспорт в града. Дейностите ни са насочени както към
повишаване на културата за безопасно велосипедиране, така и към повишаване на
информираността на градските власти за нуждите на велосипедистите на пътя. Сдружението е
подкрепено от членове и доброволци, които спомагат за реализирането на традиционните
вело-събития в София през месец май и септември. Развиваме партньорства с велоорганизации от други градове и търсим възможности за попълване на екипа ни с архитекти,
транспортни инженери, дизайнери,ИТ специалисти и велосипедисти въобще :)
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
-

обучава граждани по утвърдена методика на Велоеволюция за безопасно градско
колоездене;
носи отговорност за безопасно провеждане на групи обучаеми с велосипеди в реална
пътна среда по определен маршрут;
провежда теоретично и практическо обучение, следи за събиране на необходимите
документи и/или такси от обучаемите.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
- не е необходим
Образование:
- не е необходимо специално образование
Език/ езици:
не са необходими специални познания
Компютърна грамотност:
- не са необходими специални познания
Компютърна грамотност:
- не са необходими специални познания
Други:
-

опит като активен градски велосипедист – задължително;
познаване на Закона за движение по пътищата;
добри комуникативни умения или опит като обучител в друга сфера;
умения за работа в екип.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Вело-инструктор е ново явление в сферата на услуги за повишаване на благосъстоянието и
личните умения на хората. Велоеволюция предлага възможност за скромно заплащане за всеки
проведен вело-инструктаж в зависимост от привлечените участници или проектна дейност.
КАНДИДАТСТВАНЕ:
Набирането на вело-инструктори е само чрез заявка онлайн тук:
https://docs.google.com/forms/d/17OeAXWdD-9OaXhEB3gSCqPDQgbWX-cekidEdT726L2o/viewform
Желаещите преминават кратко обучение и изпит.
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