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Джуниър Ачийвмънт България
Junior Achievement Bulgaria

Стажант – 2 позиции
Име на свободната позиция

гр. София, ул. Загоре 9 - офиса на Джуниър Ачийвмънт България
населено място

Неплатен стаж
Платена / неплатена

Временна 15 юли- 30 август (в рамките от 3 до 5 седмици в този период)
Вид заетост - временна, постоянна

4 часа на ден
Продължителност на работното време

Стаж по лятна стажантска програма на Джуниър Ачийвмънт България 2016
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Джуниър Ачийвмънт е водеща световна организация, която предоставя образователни
програми по предприемачество, финансова грамотност и умения за работа. Курсовете са
предназначени за младежи на възраст 6 до 25 години и се преподават в цялата система на
предучилищно, училищно и университетско образование.
Организацията е основана през 1919 г. в САЩ, а регионалното подразделение в България
стартира през 1997 г. До момента образователните курсове са достигнали до повече от 80
милиона младежи по света. Днес Джуниър Ачийвмънт България предлага 24 образователни
курса и бизнес програми и има над 33 000 ученици годишно в цяла България. А в ежегодната
инициатива „Мениджър за един ден“ над 300 корпорации и държавни институции стават
домакини за един ден на младежи, които мечтаят да надникнат в истинския свят на бизнеса.
Образователният модел на Джуниър Ачийвмънт се основава на подхода „учене чрез правене“,
а успехът му се гарантира от високото качество на учебното съдържание, добре подготвени
учители по предприемачество и участието на бизнес ментори и консултанти в учебния процес,
както и активизирането на цялата общност.
Какви са нашите ценности:
Ние вярваме, че предприемачеството е начин на мислене, който сформиран от ранна детска
възраст помага на учениците по-бързо и по-лесно да открият своето място, да поемат съдбата
в свои ръце и да бъдат не просто наблюдатели, а участници и инициатори на положителни
промени в обществото и в света.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
В рамките на стажа, всеки от стажантите извършва различни задачи, в зависимост от
конкретните нужди в офиса. Това означава, че не е прикрепен към един-единствен член на
екипа ни, а комуникира с всички и подпомага дейността по текущи проекти. Ето и кратък
неизчерпателен списък на дейностите, които обикновено извършваме през лятото:








Съдействие при организацията на обучения за учители;
Участие и помощ в създаване на съдържание за сайта;
Помощ при подбор на съдържание за социалните медии;
Изготвяне на списък с литература за библиотеката на Джуниър Ачийвмънт България;
Оказване на помощ в изготвянето на годишния ни отчет - обобщения на статистика и
анализи;
Превод на материали за сайта от български на английски;
Дигитализиране на присъствени списъци от обучения за учители, изготвяне на
сертификати за учителите.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
 Не се изисква специфичен професионален опит, важно е кандидатите да са мотивирани
за работа в НПО сферата, (само)организирани, креативни и проактивни личности;
 Ще бъдат с предимство кандидати, които имат интереси в областта на финансите,
предприемачеството, иновациите и образованието.
Образование:
 Студенти или наскоро завършили висше образование;
Език/ езици:
 Английски език на добро работно ниво – писмено и устно;
Компютърна грамотност:
 MS Office задължително, а за участие в маркетингови активности е необходимо
владеенето на графични програми – Illustrator, Photoshop, Corel Draw.
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Стажантите участват в работни срещи заедно с членовете на екипа, получават постоянна
информация относно същността на нашата организация, мисията, целите, начините на работа,
образователните програми, които предлагаме и др.
Стажът е неплатен, но издаваме удостоверение и подписваме стажантски договор. Също така
сме отворени за издаване на препоръки от работата ви, при положение, че са ви нужни за
бъдещо кандидатстване и др.
Стажът в Junior Achievement България е отлична възможност да се запознаете с работата в
НПО и да осмислите значението на Кариерата с кауза.
Освен всичко останало, екипът на JAB е изключително позитивен и енергичен и е сигурно, че
сред нас ще попаднете в приятелска и градивна среда!
КАНДИДАТСТВАНЕ:
-

Извън форума – автобиография и кратка мотивация - на e-mail:
viktoria.radeva@jabulgaria.org до 30 юни 2016.
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