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Сдружение „Мулти култи колектив”

Журналист
Име на свободната позиция

София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Постоянна/временна
Вид заетост - временна, постоянна

Мин. 6-8 часа месечно
Продължителност на работното време

Стаж/доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Сдружение „Мулти култи колектив” е базирано в София, а на национално ниво работи чрез
партньорска мрежа от НПО в 6 града.
Основната цел на сдружението е да подпомага интеграцията на чужденците в България –
граждани на ЕС, на трети страни, както и бежанци. Младият ентусиазиран екип от България,
САЩ и Ирак с професионалисти както в областта на миграцията, международната закрила и
интеграцията, така и в правото, изкуствата, финансите, медиите, развива два типа инициативи:
I. Дейности „на терен” (grass root) – сдружението най-често работи със средствата на
кулинарията и изкуството, за да създаде неформално пространство, където българи и
чужденци се срещнат и общуват непосредствено и преодоляват предразсъдъците си.
Сдружението организира културно-кулинарни събития с домакини от Европа, Азия, Африка,
Северна и Южна Америка „Мулти култи китчън” (в 7 български града); тематични любителски
кулинарни курсове, водени от чужденци; развива „Мулти култи карта” с автентични
чуждестранни ресторанти, магазини, сладкарници, пекарни (в 7 града); провежда тематичен
кетъринг с кухня от различни държави; реализира национална медийна кампания
„Многообразието е вкусно”, където с помощта на над 10 качествени медийни партньори
популяризира чуждите кухни и култури (в над 15 града); организира изложби на фото проекта
„НеБългарите” (в 5 града); сформира културни активности за деца чужденци и българчета и др.
II. Дейности на ниво политики – Сдружението извършва проучвания, анализи и доклади на
национално и европейско ниво по въпросите за интеграцията на мигранти и бежанци. От 2013 г.
прави мониторинг на интеграцията на бежанците в България; национален координатор е на
Европейския уебсайт за интеграция на Европейската комисия; национален партньор е на
голямата европейска мрежа за образование и мигранти СИРИУС.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:



Вземане на поне 1 интервю месечно от интересни позитивни чужденци от целия свят с
различни професии, които живеят в България, на различни теми като родителство,
изкуство, култура, кулинария и др.



Създаване на готови за публикуване в медиите материали – интервюта или статии.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:



Опит в сферата на медиите и комуникациите се счита за предимство.

Образование:



Образование, свързано с медиите и комуникациите, се счита за предимство.

Езици:



Отличният български е задължителен, а доброто ниво на владеене на английски се
счита за предимство, тъй като някои от чужденците не говорят български.

Компютърна грамотност:



Необходими са добри умения за работа с текстова програма.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:








Възможността да се запознаете и сприятелите със смислени, позитивни, успешни
личности от целия свят и да научите повече за техните страни на произход, истории и
възгледи;
Да представите тези истории по завлядяващ и атрактивен начин, за да повишите
обществената чувствителност по въпросите, свързани с миграцията, както и да
подпомогнете интеграцията на тези чужденци;
Публикуване на материалите в различни популярни медии – партньори на
Сдружението;
Свобода да работите по свои собствени идеи/теми/поредици, свързани с представянето
на интересни чужденци, които живеят в България.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Изпратете CV, мотивационно писмо и 1-2 свои текстa (по възможност публикувани онлайн или
на хартия) на info@multikulti.bg. Срокът за кандидатстване е текущ.
Можете да кандидатствате и на живо по време на форум „Кариера с кауза“ на 14.05.2016г.
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