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Екологично сдружение За Земята

Доброволец
Име на свободната позиция

София, Пловдив
населено място

Платена / неплатена

Вид заетост - временна, постоянна

В зависимост от възможностите на доброволеца
Продължителност на работното време

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
ЕС ЗА ЗЕМЯТА е независима, неправителствена организация, обединяваща усилията на хора,
решени да работят за създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на нашата
планета, който изключва експлоатацията на хората и природата.
Дейността на организацията е съсредоточена в няколко кампании и проекти, насочени в
конкретни сфери на опазване и възстановяване на околната среда – Нулеви отпадъци,
Екоземеделие и Анти-ГМО кампания, Енергийна ефективност, Климат, Данъчна справедливост.
ЕС ЗА ЗЕМЯТА работи в сътрудничество с екологични организации на национално и
международно равнище. Сдружението е член на международните организации Мрежа за
наблюдение на Международните финансови институции за Централна и Източна Европа CEE
Bankwatch Network, Международни Енергийни Бригади, GAIA (Глобално обединение срещу
инсинераторите) и SEEEN (Екологични НПО за Южна и Източна Европа).
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
Всеки един от екипа на „За Земята“ се занимава с разнообразни дейности, секторът е
динамичен и непредсказуем. Затова доброволците могат да избират между широк спектър от
дейности, в зависимост от техните предпочитания и интереси:
От организиране на събития – акции, работилници, флашмобове; през он-лайн кампании и
конкурси до изследователски дейности, свързани с международни доклади и споразумения.
Търсим хора, които са готови да дадат част от свободното си време за кауза, в която вярват и с
личния си пример я следват.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:


Няма изискване;

Образование:


Няма изискване;

Език/ езици:


Владеенето на английски език е препоръчително;

Компютърна грамотност:


Базова компютърна грамотност; Владеенето на Photoshop ще се счита за предимство

Други:


Интерес към екологичния начин на живот.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Доброволците ще имат възможност да са активна част в нашите кампании, като едновременно
развиват своите познания и таланти.
От наша страна ще споделяме уменията си; разнообразната ни библиотека в офиса. Готови
сме винаги за нови идеи, които да помагат за комуникацията на кампаниите ни.
КАНДИДАТСТВАНЕ:
Пишете ни на info@zazemiata.org, за да уговорим среща на живо, или елате направо да
поговорим по време на форум „Кариера с кауза“.
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