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Лечение без граници

Ивент мениджър
име на свободната позиция

Работата ще се осъществява онлайн
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Постоянна
Вид заетост - временна, постоянна

В зависимост от личните възможности;
до 5 часа седмично
Продължителност на работното време

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Над 120 доброволеца, 13 държави, 1 здраво свързваща ни идея…
Лечение без граници е най-голямата доброволческа организация в България с международна
мрежа, която се разраства от есента на 2013 година. Ние помагаме на българи, които имат
нужда от лечение в чужбина, чрез превод на място от нашите доброволци или съвет за
процедурите по кандидатстване за лечение и финансиране.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
Обичаш ли да общуваш с много хора? Интересно ли ти е да организираш събития? Търсиш ли
предизвикателства? Замислял ли си се какво ще е да отговаряш за 120 човека в 13 страни и
това те да се опознаят и работят добре заедно?
Ако отговорът на всички тези въпроси е да, вероятно имаме най-подходящото
предизвикателство за теб!
Лечение без граници търси своя Event Manager - Събитиен герой!
В какво се състои ролята?
Ти ще имаш важната задача да създадеш възможности всичките ни доброволци да се
опознаят! Както знаеш, ние сме пръснати из целия свят (припомни си къде сме ето тук:
http://www.lekuvam.se/доброволци/ ) и не всички сме се срещали на живо.
Намислили сме няколко начина, по които това може да се случи:
*Ще помагаш на доброволците, които живеят близо едни до други да се намерят и срещнат;
*Ще организираш месечни скайп срещи между доброволци от различни краища на света, които
искат да се запознаят с колегите си;
*Ще координираш уебинари за развитието на различни умения като проектен мениджмънт;
работа от разстояние; медицински немски и каквото още ти хрумне!
Какво ще получиш?
*Ценен опит при работа в голям екип от разстояние;
*Безценни запознанства с хора в най-различни краища на света;
*Ще развиеш различни умения - нетуръкинг, организация на събития, времеви мениджмънт,
маркетинг.
Очакваме, че за да изпълняваш ролята си ще са ти необходими 2-3 часа седмично. Винаги ще
можеш да разчиташ на координационния екип за каквато и да е помощ, която ти е необходима.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит: - опит в координирането и работата с хора, или силна мотивация за
придобиване на такъв опит.
Образование: без значение
Език/ езици: без значение
Компютърна грамотност: Основни компютърни умения
Други: комуникативност, креативно мислене
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
*Ценен опит при работа в голям екип от разстояние
*Безценни запознанства с хора в най-различни краища на света
*Ще развиеш различни умения - нетуръкинг, организация на събития, времеви мениджмънт,
маркетинг
КАНДИДАТСТВАНЕ:
За да кандидатстваш за тази вълнуваща роля, изпрати ни кратко мотивационно писмо на
treatmentwithoutborders@gmail.com
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