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СДРУЖЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРИ
Координатор проекти
Име на свободната позиция

София
населено място

Платена
Платена / неплатена

Постоянна
Вид заетост - временна, постоянна

Ненормиран работен ден
Продължителност на работното време

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

Кратко представяне на НПО:
Сдружение Трансформатори развива проекти свързани с подобряване на градската среда.
Организацията съществува вече седем години, през които екипът й е реализирал акции от
различен мащаб – от креативно освежаване на конкретни публични места до организиране на
конкурси за изкуство в обществени пространства и застъпничество за каузи свързани с
градската среда и конкретни зони и сгради/паметници на културата/. Сдружението подкрепя
нестопански, културни и образователни институции с разработването на архитектурни проекти.
В партньорство с Университета по архитектура, строителство и геодезия Сдружение
Трансформатори поддържа Лаборатория за градски дизайн , която обединява зала отворена за
разнообразни студентски, социални и културни инициативи, и работилница обзаведена за
прототипиране, моделиране и изработка на различни продукти на дизайна.
Повече за работата ни можете да научите от сайта www.transformatori.net
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:


Организиране и координиране на проектите свързани с програмата на Лаборатория за
градски дизайн – координиране на график за ползване на залата, организиране на
месечна програма;



Комуникация с партньори, комуникация във Facebook – създаване на статии за
събитията/проектите;



Формулиране на проекти за кандидатсване по финансиращи програми, изготвяне на
презентации.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:


Желателен е предишен опит в организиране на събития, координиране на проекти;

Образование:


Социални дейности, неформално образование, бизнес администрация, архитектура/
желателно е кандидатите да имат интерес към архитектура и градски дизайн.

Език/ езици:


Владеенето на английски, италиански и/или румънски език биха били предимство.

Компютърна грамотност (например MS Office - Word, Excel):


Познаване на работната среда на Google Apps, MS Office, владеенето на програми за
фото- и видеообработка е предимство

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Предлагаме голяма свобода на действие и ценим креативното отношение към
предизвикателствата в работата.
КАНДИДАТСТВАНЕ:
Моля изпращайте CV на e-mail: workshop@transformatori.net.
За контакт: Анна Калинова – 0885 657 935.
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