Стажант към Изпълнителния директор, Reach for Change България

МЯСТО: София, България
ЗАЕТОСТ: Непълен/пълен работен ден, 6 месеца
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: март 2022 г. - септември 2022 г
КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 15 февруари 2022 г., кандидатурите ще се
разглеждат ПОСТОЯННО и позицията ще бъде запълнена веднага щом бъде намерен
подходящ кандидат.
Кои сме ние?
Reach for Change е международна организация с нестопанска цел и мисия да създаде
по-добър свят за децата,
младежите
и жените чрез силата на иновациите и
предприемачеството. Ние откриваме и подкрепяме социални предприемачи като им
помагаме да развият организациите си и да разрешат най-належащите проблеми, пред
които са изправени децата и младежите. Reach for Change разработва програми за подкрепа
на социални предприемачи, чрез които им помага да разширят своята дейност чрез
изграждане на техния капацитет, достъп до международна мрежа и възможности за
финансиране. Създадени от успешни предприемачи в нестопанския и бизнес сектор през
2010 г. в Швеция, имаме портфолио от 600+ социални предприемачи в 18 страни на три
континента (Африка, Централна Азия и Европа), които заедно с нас до момента са
повлияли положително на живота на повече от 4 милиона деца.
Прочетете повече за нас на:
www.reachforchange.org/en/
www.bulgaria.reachforchange.org/bg/
www.nova.bg/promyanata
www.openthecircle.bg
www.valleyofgrowth.bg
Търсим човек, който:
●
●
●
●
●

Има силна мотивация и желание да направи света по-добро място за децата и
младежите.
Има опит в писането на разнообразни текстове, комуникацията с представители на
различни организации и институции и умее да управлява процеси и проекти.
Гъвкав и креативен
Има предприемаческо мислене и се фокусира върху намирането на решения.
Ициативен, проактивен и с желание за работа по различни проекти.

Какво можем да предложим:

Практичен опит с редица различни инициативи и дейности, чиято крайна цел е да подкрепи
социалните предприемачи, с които работим. Работа с изпълнителния директор на
организацията в България и неговия екип върху изпълнението на различни програми,
анализ на изпълнените дейности и постигнатия ефект. Това е изискваща роля, в която
безупречната работна етика е неразделна част.
В Reach for Change високо ценим нашите стажанти, техните индивидуални умения и
енергията, която носят в нашия екип. За точния човек можем да предложим страхотна
възможност да развие уменията си за управление на проекти и да бъде част от
изключително талантлив глобален екип от смели, умни и всеотдайни колеги.
Конкретните задачи ще са съобразени с вашите умения и кариерни цели и могат да
включват:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Планиране и подпомагане в осъществяването на работилници и обучения
Подкрепа при провеждане на събития и комуникационни кампании
Подкрепа при създаването на съдържание за нашите медийни канали (социални
медии, уебсайтове, бюлетини)
Комуникация с партньори
Водене на бележки от срещи на заинтересованите страни по нашите инициативи
Преводи, корекция и редактиране на текстове
Участие в процеса на търсене и подбор на участници за нашите програми
Последваща комуникация с кандидатите в нашите програми и социални
предприемачи
Проучвания

Очакваме:
●

●
●
●

Да сте студент по предприемачество, бизнес, политически науки, международни
отношения, изследвания на развитието, човешки права, глобални науки или подобни
специалности.
Да владеете отлично английски и български – езиците, които използваме за
по-голямата част от комуникацията си.
За предпочитане е да сте базирани в София или Варна, но не е задължително.
По-голямата част от работата се извършва дистанционно.
Предимство ще бъде опит в работата със социални предприемачи.

Стажът може да се счита за образователна цел. Това е неплатена позиция.
В Reach for Change знаем, че създаването на промяната, която искаме да видим около нас,
започва от нас самите. Като екип се стремим да бъдем разнообразни - като етническа
принадлежност, пол, език, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, религия,
вярвания, социално-икономически статус, физически и умствени способности, стил на
мислене, опит и образование. Вярваме, че широката гама от гледни точки произтича от
такова разнообразие и насърчава иновациите и успеха. Затова каним всеки кандидат да
представи своите уникални индивидуални силни страни.

Ако се припознавате в нашата мисия, не се колебайте да се свържете с нас! Търсим умни,
смели и всеотдайни членове на екипа!

