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ОБЯВА  
 

 

Във връзка с реализация на проект № BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 с 

наименование "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, 

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, дейност 3, дейност 4, 

дейност 5, фондация „Каузи“ обявява 2 бр. работни места.  

 

I. 1 бр. експерт (с код НКПД: 24226056) със стаж между 3 и 7 години  
 

Наетите ще работят на трудов договор по 4 часа на ден от 1 март 2021 г.  

1. ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:  

- По дейност 3:  

• разработване на съдържание за разяснителни материали, брошури, плакати обяви 

и статии в медии за 12 срещи и общи занимания с родители 

- По дейност 4: 

• подготовка на съдържание за разяснителни материали, брошури, плакати, обяви и 

статии в медии за 5 обучителни семинара и 8 родителски срещи с участието на 

родители от различен етнически произход.  

- По дейност 5: 

• Модериране на съдържани в създадена фейсбук страница за нуждите на дейността 

и провеждането на фотографска изложба 

• Подготовка на печатни материали, плакати, обяви и статии в медии за 

фотографската изложба в онлайн страници и медии 

2. Допълнителни задължения:  

Спазване на изискванията за визуализация и публичност на ОП НОИР.  

 

II. 1 бр. експерт (с код НКПД: 24226056) със стаж между 3 и 7 години 
Наетият ще работи на трудов договор по 4 часа на ден от 1 март 2021 г.  

 
ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

3. Характеристика на работата: Изготвяне на материали, методики и програми за общуване и 

междукултурно общуване за родители и деца във връзка с изпълнение на проект 

BG05M9OP001-2.018-0029-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1, по дейност 4.  

4. Основни задължения:  

- По дейност 4: 

• Ще отговоря за създаването на методиката и статистическата обработка на данните от 

запитване сред местни заинтересовани страни за нуждите и пропуските на 

междукултурното образование (вкл. в изготвяне на доклад с резултатите от 

анкетата); 

• Ще разработва учебно съдържание и провеждане на 5 броя семинари.  

• Ще провежда индивидуални консултации в представители на целевата група 

5. Допълнителни задължения:  

Спазване на изискванията за визуализация и публичност на ОП НОИР.  

 

Необходими документи за кандидатстване:  

1. Заявление по образец.  

2. CV (автобиография) Europass формат  

3. Доказателства за образование и опит.  
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Заявленията се приемат в офиса на фондация „Каузи“ на адрес София, ул. „Филиповско шосе“ № 38.  

Краен срок за подаване на документи по всички позиции – 18.01.2021 г.  

 

 

Дата: 04.01.2021 г.   Изготвил:   

                                                                                            

                                                                                        /Председател на Общото събрание/  


