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Сдружение „Тук-Там“

Стажант Подбор на кандидати - Фонд „Тук-Там“
Име на свободната позиция

Гр. София
населено място

Неплатена позиция
Платена / неплатена

Временна заетост – май-юли 2016
Вид заетост - временна, постоянна

Непълен работен ден – 4 часа
Продължителност на работното време

Стаж
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
“Тук-Там” е сдружение на българите с опит и образование в чужбина, които вярват в България.
Ние вярваме, че промяната тук зависи от нас и може да я постигнем, черпейки опит и от там. От
2008 г. насам създаваме и поддържаме общност от инициативни, вдъхновяващи и можещи
българи с опит от цял свят, като организираме проекти и събития със социална, образователна
и професионална насоченост в България и чужбина. Дейността е ориентирана в три
направления:






Насърчаваме млади студенти и ученици в България да придобият опит в чужбина и
да го използват за България, като им предоставяме информация и възможности за
обучение зад граница;
Развиваме общности от студенти и професионалисти зад граница, които са
ангажирани с България, като промотират нашата култура и традиции, инвестират в
България или се информират чрез нас за възможностите за реализация и прилагане на
знанията от чужбина обратно в родината.
Създаваме социална среда за студенти и професионалисти, които са се завърнали
в България, като им помагаме да се адаптират и изградят социална и професионална
среда, помагаме им да открият своята кариера в България и ги мотивираме да останат;

Повече информация за нас и проектите ни можете да прочетете тук.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
Стажантът основно ще подпомага Проектния координатор на Сдружението в организацията и
провеждането на конкурс за две стипендии за обучение в чужбина, в това число преглед на
кандидатури, водене на кореспонденция с кандидати, организация на интервюта. Също така ще
съдейства за популяризирането на Фонда в социалните мрежи и ще участва в организацията на
съпътстващите го събития – например, коктейл за обявяване на стипендиантите.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит


Не се изисква, но опит в областта на човешките ресурси/организацията на
събития/маркетинга ще бъде плюс;

Образование


За предпочитание в областта на човешките ресурси или маркетинга, може и още
студент;

Език/ езици:


Английски език – работно ниво;

Компютърна грамотност:


MS Office - Word, Excel;

Други:



Организационни умения, внимание към детайла, умения за писане;
За предпочитане е опит и/или образование в чужбина, за да разбира по-добре нуждите
на целевата ни група;

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Много, много контакти, гъвкаво работно време с възможност за работа от вкъщи, най-якия офис
и възможността да участвате в провеждането на сериозен конкурс за присъждане на
стипендия;

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Автобиография и кратко мотивационно писмо – можете да кандидатствате в деня на форума
или да ги изпращате до 20 май на hey@tuk-tam.bg.
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