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Възможност за стаж в Заедно в час 
 
Можете ли да ни помогнете да намерим най-добрите студенти във вашия университет? 
Да, особено, ако сте един от тях.  
 
Заедно в час е нова организация, която търси най-способните и мотивирани завършващи 
студенти, за да им предложи възможността да бъдат учители за две години, за да: 

- се подобри достъпа до качествено образование за децата в България 
- развият младите хора изключителни лидерски умения чрез участието си в програмата 

За повече информация: www.zaednovchas.bg  
 
За да постигне целта си Заедно в час търси стажанти, които да помагат с координацията на 
дейността ни по привличане на кандидати по факултети и университети.  
 
Какво включва ролята на стажант на Заедно в час: 

- Участие в дефинирането на стратегията за привличане на кандидати в конкретния 
факултет/университет 

- Помощ при организацията на информационни сесии и други събития за студенти  
- Разпространяване на информация за Заедно в час чрез осигурени материали  
- Предоставяне/ намиране на информация за водещи студентки организации и 

установяване на контакт с тях 
- Предоставяне/ намиране на информация за водещи професори и установяване на 

контакт с тях 
- Установяване на връзки с местни студентски медии (вестник, радио, и т.н.)  

 
Какво ви предлагаме:  

- Обучение по водещи маркетинг практики за ефективно представяне и убеждаване 
- Ценен опит как се изгражда представянето на млада и иновативна организация 
- Възможност да сте част от опитен и динамичен екип  
- Препоръка за опита ви като наш стажант 
- Компенсация при постигнати резултати – кандидатури за програмата на Заедно в час 

 
Изисквания към кандидатите:  

- Студенти 2-ри или 3-ти курс  
- Оригинално мислене и инициативност 
- Добри контакти в университета и с младежки организации 
- Добри организационни умения за работа в екип и самостоятелно 
- Доказани академични и извънкласни постижения  
- Възможност за работа от 3 до 5 часа на седмица  

 
Ако имате интерес да станете стажант на Заедно в час, моля изпратете CV и пишете защо тази 
възможност ви интересува до 29 октомври 2010 на apply@zaednovchas.bg  
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