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Фондация Изкуството да живееш
Автор на статии за здравословен и природосъобразен начин на живот
Име на свободната позиция

гр. София
населено място

Платена
Платена / неплатена

Постоянна
Вид заетост - временна, постоянна

Почасово – 4, 6 и 8 часа, според възможността на кандидата
Продължителност на работното време (8 часа/4 часа..)

1 месец стаж – при добри резултати покана за работа на трудов договор
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Фондация Изкуството да живееш е образователна и хуманитарна организация с идеална цел,
която провежда програми в над 152 страни. Като неправителствена организация, фондация
Изкуството да живееш работи със специален консултативен статут към Икономическия и
социален съвет на ООН и сътрудничи със Световната здравна организация. Фондация
Изкуството да живееш провежда образователни програми за самоусъвършенстване, които
предлагат техники за освобождаване от стрес, подобряване на здравето, концентрацията и
паметта, повишаване на съзнанието и постигане на хармонични отношения между хората.
Образователните програми на фондация Изкуството да живееш обхващат всички възрасти и
сектори в обществото, включително деца, студенти, служители във фирми и институции и
други. До момента над 30 милиона души са преминали през тези програми, чиято цел е да
възстановяват човешките ценности и да насърчават хора от всякакъв произход, религия и
културни традиции да се съберат заедно, за да празнуват различията и да служат на
обществото. Днес Изкуството да живееш е една от най-големите доброволчески организации в
света с над 110 милиона човекочаса, вложени в служба към обществото. Повече за Изкуството
да живееш: www.artofliving.org/bg-bg
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- писане на авторски статии;
- редактиране на вече съществуващи статии;
- превод на оригинални статии от английски език;
- публикуване на статии в уебсайта и в блоговете на Изкуството да живееш;
- публикуване на статиите в официалните профили на Изкуството да живееш в социалните
мрежи.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
- кандидатът трябва да обича да пише :)
- опит в писане за блог или онлайн, или печатна медия е препоръчителен.
Образование:
- завършено средно образование.
Език/ езици:
- отлично владеене на писмен български и английски език.
Компютърна грамотност:
- опит в работата с Office пакет, програми за обработване на снимки е препоръчителен.
Други:
- опит в работа със социални мрежи.
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
- цялостно обучение за обявената позиция;
- отлична работна среда;
- развитие на личността;
- след 1 месец стаж при нас, възможност за покана за работа на трудов договор.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Желаещите могат да изпратят CV и кратко мотивационно писмо до 150 думи на имейл:
info@artofliving.bg
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