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Фондация За Нашите Деца
Експерт „Връзки с обществеността“
Име на свободната позиция

Град София
населено място

Платена
Платена/неплатена

Постоянна
Вид заетост - временна, постоянна

Понеделник-Петък 09:30 до 17:30
Продължителност на работното време

Работа на трудов договор
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Фондация „За Нашите Деца” предоставя професионални социални услуги за най-уязвимите
деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни
отношения като самостоятелна организация от 2007 г. Фокусирани сме върху: мобилизиране на
ресурсите на обществото за закрила на детето и спазване на правата му; развитие на политики
за деца; предотвратяване изоставянето на новородени и малки деца; ранна интервенция за
деца; алтернативна грижа за деца в риск от настаняване в институция. Фондацията е
специализирала в: създаване и управление на центрове за социални услуги; пилотиране на
иновации в социалните услуги; сътрудничество с корпоративния сектор в полза на деца в риск;
реализиране на проекти. С времето, освен да натрупа опит в сферата на социалните услуги за
деца и семейства, фондацията създаде успешни партньорства с местната власт, бизнеса,
медиите и гражданите, чрез които работи по промяна на обществените нагласи към поподкрепящи детските права и благосъстояние.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:






Създава и прилага ефективни комуникативни стратегии, насочени към разнообразни
аудитории – медии и широка общественост, институции и бизнес сектор, други
неправителствени организации, вътрешни комуникации;
Участва в планирането и реализирането на публични събития и кампании;
Управлява ефективно онлайн комуникационните канали на фондацията (online
reputation management);
Изготвя мониторинг и анализ на медийната, политическата и обществената среда;
Управлява процеса по изработка и разпространение на информационни и промотиращи
материали на фондацията (видео продукти, печатни материали).

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:


Поне 1 година опит на подобна позиция.

Образование:


Релевантно образование в сферата на масовите комуникации: Връзки с
обществеността, Журналистика, Маркетинг или сходно.

Език/ езици:


Отлична езикова грамотност и способност за изписване на въздействащи текстове на
български и на английски език (content writing).

Компютърна грамотност:


Висока компютърна грамотност (MS Office, CMS, софтуер за обработка на
изображения).

Други:







Отлични комуникационни умения;
Проактивна и адаптивна личност;
Високи етични принципи и разбиране за отговорностите при работа с деца и семейства
в риск;
Способност за бързо взимане на ефективни решения;
Желание за учене и развиване на нови умения, включително в областта на
иновативните технологии и комуникационни тактики;
Шофьорската книжка ще се считат за предимство.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:





Работа във високо мотивиран и професионален екип;
Динамична и иновативна среда на работа;
Коректни условия на труд;
Обучения за личностно и професионално развитие.

КАНДИДАТСТВАНЕ:



На форум Кариера с кауза – лично
Автобиография и мотивационно писмо можете да изпратите на адрес:
hr@detebg.org.
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