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AEGEE-Sofia

IT Responsible
Име на свободната позиция

София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост - временна, постоянна

4 часа седмично
Продължителност на работното време

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
AEGEE-Sofia, е неправителствена младежка организация, основана през 1991 година и
пълноправен член на мрежата на AEGEE от 1992 година. AEGEE (Association des Etats
Généraux des Etudiants de l’Europe / Европейски студентски форум) насърчава
сътрудничеството, комуникацията и интеграцията сред младите хора в Европа. Като
неправителствена, политически независима и нестопанска организация AEGEE е отворена за
студенти и млади хора от всички факултети и дисциплини, изучавани в различните висши
учебни заведения. В основата ѝ са заложени демократичните ценности, междукултурният
диалог, толерантността и активната гражданска позиция на младите. Семейството на AEGEE
обхваща над 200 университетски града в повече от 40 държави. Нашите членове наброяват
повече от 13 000 студенти, които общуват, дискутират, обучават се, пътуват и се забавляват
заедно с младежи от цяла Европа.

www.karieraskauza.eu
info@karieraskauza.eu

www.karieraskauza.eu

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:


Разработка и поддръжка на уебсайта на AEGEE-Sofia;



Управление на съдържанието на уебсайта на AEGEE-Sofia.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:


Опит със CMS системи – WordPress; познания за и свободна работа с уеб технологии.

Образование:


Няма конкретно изискване за образование, но кандидати с образование в сферата
(завършили, както и настоящи студенти) ще бъдат с предимство.

Език/ езици:


Владеене на английски език на добро ниво.

Компютърна грамотност:


Инструменти за разработка и поддръжка на интернет съдържание, включително и web
езици за програмиране (напр. HTML, CSS, JavaScript).

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Работа с приятни млади хора, възможности за развитие на професионалните умения и
множество възможности за пътуване в Европа и участие в разнообразни проекти в сферата на
младежта.
КАНДИДАТСТВАНЕ:
Изпратете ни кратка мотивация на aegee.sofia@gmail.com и елате на наша среща.
Информация за срещите се публикува на https://facebook.com/AEGEESofia.
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