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Ре-Акт
Експерт „Проекти“
Име на свободната позиция

Гр. София
населено място

Неплатен пробен период, последвам от постоянен трудов договор
Платена / неплатена

Постоянна
Вид заетост - временна, постоянна

40 часа на седмица, комбинация от фиксирано и гъвкаво работно време
Продължителност на работното време

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

Кратко представяне на НПО:
Сдружение Ре-Акт е учредено в началото на 2010 г. от група млади приятели, повечето от които
завършили висшето си образование в университети в Западна Европа и завърнали се в
България с желанието да допринесат с разностранните си умения и опит за промяната на
социалната среда и мислене в България. Главна цел на сдружението е да промени качествено
условията на живот, възможностите за професионална реализация и развитие на децата в
неравностойно положение, намиращи се под институционална или частна опека. Ре-Акт се
стреми да допринесе за кариерното развитие на всички подрастващи деца и младежи, които
при настоящите социални и икономически условия в България не могат да изберат или да
поемат по желания от тях професионален път, организирайки обучения и предлагайки помощ и
ориентация при търсенето на работа и промяна в кариерното развитие. Не на последно място,
предлагаме на ентусиазирани и социално ангажирани млади хора възможност да участват като
доброволци / стажанти при реализирането на проектите, давайки им възможност да натрупат
опит в сектора на неправителствените организации, човешките ресурси и социалните дейности,
като в същото време дават своя принос за развитието на гражданското общество и тласък на
хуманните инициативи в България.
От създаването си през 2010 г. сдружението реализира редица проекти, сред които
„Практически умения за професионална реализация“ по програмата „Младежта в действие“ на
Европейската комисия, оборудването на библиотека и компютърна зала в Дом за сираци „Асен
Златаров“, както и редица обучения на възпитаниците на ВУИ „Ангел Узунов“ в гр. Ракитово.
През 2013 г. организират първото издание на кариерния форум „Кариера с Кауза“, който
привлича 33 неправителствени организации и над 1 000 посетители.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
Работи с всички ръководители на проекти и координира тяхната теренна работа.











Търси проекти, които са приложими спрямо целите на организацията;
Събира и подготвя цялата документация, необходима за кандидатстване по проекта;
Има визия за бюджета на всички проекти;
Дава първоначалните очаквания на обхвата на проекта (спрямо стратегията на Ре-Акт);
Взима решения за реализиране на проекти на терен и ги подсигурява ресурсно;
Разработва годишен бюджет и оперативен план за работа на терен;
Разработва рамка за оценка на проектите, прилага и идентифицира областите за
подобрение;
Управлява ръководителите на проекти на всеки един етап, вкл. въвеждането им в
работата, текущ мониторинг, финансиране на проектите и отчитане на проектите;
Събира, обработва, мониторира и съхранява документацията по текущите и миналите
проектите;
Разработва форми и документация, които документират дейностите по проектите.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
 Предимство е управленски и административен опит в работа по проекти;



Опит в проекти в социалчната сфера ще се смята за плюс.

Образование:
 Висше образование (бакалавър/магистър);
Език/ езици:
 Отлично владеене на български и английски език; Втори западен език е предимство;
Компютърна грамотност:
 Работа с MS Office, Google Drive, системи за управление на процеси;
Други:
 Търсим представителен кандидат, който умее да управлява разнородни проекти и да
комуникира с различни хора и екипи, каузата на Сдружението го мотивира силно и
желае да постига високи резултати.
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:




Гъвкаво и фиксирано работно време през седмицата в зависимост от натовареността на
организацията;
Възможност за развитие на лични проекти и инициативи;
Динамична среда на работа.

КАНДИДАТСТВАНЕ:



Автобиография;
Мотивационно писмо

Моля да си подадете автобиография и мотивационното писмо на contact@re-act.bg, както и
лично, по време на форум „Кариера с Кауза .
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