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Национална мрежа за децата
Доброволец събиране и описване на добри практики
Име на свободната позиция

София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна – минимален срок на ангажираност – 2 месеца
Вид заетост - временна, постоянна

Минимум 15 часа на седмица
Продължителност на работното време

Стаж
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Национална мрежа за децата (НМД) обединява 141 организации, които работят за и с деца и
семейства в цяла България. Тази година Мрежата отбелязва 10 години от създаването си.
Вижте повече на www.nmd.bg
НМД изготвя платформа за споделяне на добри практики. Платформата цели да представя
готови за ползване идеи и вече реализирани проекти на ниво училище и взаимодействие с
общността (клубове, събития, обучения, конференции).
С цел събирането и обобщаването на информация за добри практики на ниво училище, НМД
търси стажант, който да осъществи контакт с хора от общността на Заедно в час и да събере
информация за такива практики. Освен тази основна задача, стажантът ще получи възможност
да навлезе в НПО тематиката като участва в дейностите на отдел „Комуникации и кампании“ на
НМД.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:






Водене на комуникация с организациите-членове;
Посещение на други организации от Мрежата, събиране на информация за създадените
от тях материали и картотекирането им;
Описване на събраните материали и качването им в онлайн системата;
Сканиране и форматиране на определени материали;
Доброволецът ще работи под ръководството на Програмния отдел на организацията.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:


Не се изисква предишен професионален опит;

Образование:


Подходящо за ученици/студенти или скоро завършили;

Език/ езици:


Работно ниво на владеене на английски език;

Компютърна грамотност:


Много добра компютърна грамотност- умения за създаване и форматиране на
документи и изображения;

Други:





Умения за боравене и извличане на информация от голямо количество текст;
Отлична комуникативност (писмена и устна);
Работно ниво на английски език;
Интерес към работата и целите на неправителствения сектор в България.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
-

Дружелюбно и удобно работно място в центъра на София;
Възможност да се запознаете отблизо с работата на над 140 организации, членове на
НМД;
Грамота и препоръки след приключване на стажа.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
При интерес, моля, изпратете CV и кратко мотивационно на stefan.lazarov@nmd.bg.

www.karieraskauza.eu
info@karieraskauza.eu

