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ФОНДАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА И ВКЛЮЧВАНЕ

ПЕДАГОГ
Име на свободната позиция

София
населено място

Платен стаж
платена / неплатена

Временна работа
Вид заетост - временна, постоянна

Почасова работа – 25 часа седмично
Продължителност на работното време

Стаж
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
„Фондацията за социална промяна и включване" е неправителствена организация с опит
в предоставяне на социални услуги за деца и младежи. Фондацията управлява Център за
обществена подкрепа в кв. Факултета в рамките на Програмата си „Ранно детско развитие в
уязвими общности".
Във връзка с организиране на група за летни занимания с цел превенция на
обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст, Фондация за социална
промяна и включване предлага свободна позиция - платен стаж за студенти от
специалност „Начална и предучилищна педагогика”.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:







Провежда тричасови ежедневни занимания с деца на възраст от 3 до 5 години в група
за лятна работа с цел превенция на обучителните затруднения при деца от
предучилищна възраст;
Стажът ще протече в месеците юни и юли;
Заниманията ще се провеждат всеки преди обяд в работни дни;
Ангажираността на педагога е 25 часа седмично;
Стажът е платен;
Работното място ще бъде в София, квартал Факултета.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:


не се изисква.

Образование:



Студент в специалност „Начална и предучилищна педагогика”;
Отлично ниво на владеене на български език (писмено и устно);

Компютърна грамотност:


MS Office - Word, Excel

Други изисквания:






желание да се развивате в сферата на предоставянето на социални услуги за деца от
уязвимите общности;
мотивация за работа с деца от възрастовата група 3-4 години;
нагласа да работите в мултиетническа среда;
добри комуникативни способности;
креативност, гъвкавост и артистичност.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:






възможност стажантът да бъде ангажиран дългосрочно и като част от екипа на Центъра
за обществена подкрепа – кв. Факултета, при справяне с поставените задачи и желание
от негова страна;
работа в позитивна и подкрепяща работна среда;
работа в млад, квалифициран и мултиетнически екип;
възможност да натрупате професионален опит в реална работна среда;
възможност да приложите и развивате своите идеи, знания и иновативен подход.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Ако проявявате интерес към позицията, моля, изпратете CV на e-ail: i.mihaylova@fscibulgaria.org
или се свържете с Ивелина Михайлова, Координатор проект "Ранно детско развитие в уязвими
общности" на 0878 664 727.
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