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Фондация Темпо
Стажант – 2 позиции
Име на свободната позиция

София
населено място

Неплатен стаж
Платена / неплатена

Временна – 3 месеца през лятото
Вид заетост - временна, постоянна

Гъвкаво – по договорка
Продължителност на работното време

Стаж
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Фондация Темпо е създадена през септември 2014 г. от шестима души с богат опит в
различни сфери, обединени от желанието да работят за подобряване на българското
образование. Основната цел на Фондацията е да вдъхновява, насърчава и развива иновации в
българското образование. Ние от Темпо работим с училищата за подобряване на учебния
процес и училищното управление. Същевременно, създаваме позитивни нагласи в обществото
към иновации в образованието.
Темпо се отличава със своя холистичен подход към училищата, включващ организационно
консултиране и стратегическо планиране, нововъведения в учебния процес според конкретните
нужди и дългосрочен ангажимент за цялостно и устойчиво училищно развитие.
Ние вярваме, че образованието в България може да бъде на световно ниво. Работим за
свободно, достъпно за всички образование, според нуждите на децата, учителите и
родителите, отчитащо особеностите на учене, новостите в образователните методи и модели и
възможностите на новите технологии.
Създаваме обогатяващи отношения между учители, деца и родители с цел пълноценно и
хармонично развитие на всички нива.
За нас образованието задава темпото на обществото.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:


Проучване на образователни практики;



Организация и логистика на обучения и събития.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:


Не е задължителен, но опит в организиране на събития е предимство;

Образование:


Може да е студент/студентка

Език/ езици:


Английски език – свободно владеене

Компютърна грамотност:


Няма конкретни изисквания.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:





Работите директно с екипа на фондацията;
Участвате в проучването и въвеждането в България на едни от най-съвременните
методи на обучение;
Възможности за препоръка при добро представяне;
Участвате безплатно в обученията, които организирате.

КАНДИДАТСТВАНЕ:



Документи за кандидатстване: CV и мотивационно писмо.
Моля, изпращайте до milena@tempo.education до 30 май 2016.
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