МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ
София 1000, пл. “Народно събрание” № 10, тел. 02/ 987 22 86
www.studenthouse.bg, email: director@studenthouse.bg

СТАЖАНТ – ВИДЕО ПРОДУКЦИЯ
01 - 31 ОКТОМВРИ 2018 г.
За позицията:






Стажантската позиция е подходяща за студенти - бакалаври и магистри,
обучаващи се в сферата на киното, рекламата и телевизията, но е отворена за
кандидатстване и към студенти от други специалности и професионални
направления, имащи отношение към поставените задачи.
Стажантът ще бъде ангажиран със създаването и реализирането на концепция за
рекламно-информационен
видео
клип
на
Национален
студентски
дом (www.studenthouse.bg) по случай 85 години от създаването на институцията.
Стажантът ще има осигурена оперативна свобода при работата си по
възложението, в т.ч. възможността да работи дистанционно по реализацията на
определени аспекти от поставените му задачи.

Изисквания:


Познания в сферата на режисирането, видео-заснемането и монтажа. С
предимство ще се разглеждат кандидатури на студенти с реализирани разработки
по темата (в т.ч. академични и такива с практически характер).

За институцията:




Съгласно Постановление №65 на Министерски съвет от 5 април 1999г.,
Националният студентски дом e самостоятелно юридическо лице със седалище в
гр. София и адрес на управление пл. Народно събрание 10. Институцията е
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на
образованието и науката.
Националният студентски дом организира и подпомага дейности на студентите в
областта на изкуството, културата, образованието и науката; предоставя
информация и съдейства на студентите за намиране на работа, за упражняване на
спортни занимания, отдих и туризъм.

За програмата:





Програмата за студентски стажове в държавната администрация е неплатена.
При успешно приключване на програмата се издава удостоверение за проведен
стаж и оценка на придобитите знания и умения. Документите могат да послужат
за придобиването на академични кредити, както и при кандидатстването пред
бъдещи работодатели.
Всички подробности по отношение на програмата са описани в Наредбата за
студентските стажове в държавната администрация.

КАНДИДАТСТВАНЕ НА WWW.STAJ.GOVERNMENT.BG В СРОК ДО 23 СЕПТЕМВРИ 2018
ПОДРОБНОСТИ НА: https://studenthouse.bg/2018/08/22/internships/

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ
София 1000, пл. “Народно събрание” № 10, тел. 02/ 987 22 86
www.studenthouse.bg, email: director@studenthouse.bg

СТАЖАНТ – ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
01 – 31 ОКТОМВРИ 2018 г.
За позицията:






Стажантската позиция е подходяща за студенти - бакалаври и магистри,
обучаващи се в сферата на предприемачеството и публичните и корпоративните
финанси в български и чуждестранни университети, но е отворена за
кандидатстване и към студенти от други специалности и професионални
направления, имащи отношение към поставените задачи.
Стажантът ще бъде ангажиран със създаването на бизнес-план/инвестиционен
проект за нуждите на Национален студентски дом (www.studenthouse.bg) с
възможност за реално приложение в практиката.
Стажантът ще има осигурена оперативна свобода при работата си по
възложението, в т.ч. възможността да работи дистанционно по реализацията на
поставените му задачи.

Изисквания:


Познания в сферата на бизнес и инвестиционното планиране и проектиране. С
предимство ще се разглеждат кандидатури на студенти с реализирани разработки
по темата (в т.ч. академични и такива с практически характер).

За институцията:




Съгласно Постановление №65 на Министерски съвет от 5 април 1999г.,
Националният студентски дом e самостоятелно юридическо лице със седалище в
гр. София и адрес на управление пл. Народно събрание 10. Институцията е
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на
образованието и науката.
Националният студентски дом организира и подпомага дейности на студентите в
областта на изкуството, културата, образованието и науката; предоставя
информация и съдейства на студентите за намиране на работа, за упражняване на
спортни занимания, отдих и туризъм.

За програмата:





Програмата за студентски стажове в държавната администрация е неплатена.
При успешно приключване на програмата се издава удостоверение за проведен
стаж и оценка на придобитите знания и умения. Документите могат да послужат
за придобиването на академични кредити, както и при кандидатстването пред
бъдещи работодатели.
Всички подробности по отношение на програмата са описани в Наредбата за
студентските стажове в държавната администрация.

КАНДИДАТСТВАНЕ НА WWW.STAJ.GOVERNMENT.BG В СРОК ДО 23 СЕПТЕМВРИ 2018
ПОДРОБНОСТИ НА: https://studenthouse.bg/2018/08/22/internships/

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ
София 1000, пл. “Народно събрание” № 10, тел. 02/ 987 22 86
www.studenthouse.bg, email: director@studenthouse.bg

СТАЖАНТ – УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
01 – 31 ОКТОМВРИ 2018 г.
За позицията:






Стажантската позиция е подходяща за студенти - бакалаври и магистри в
български и чуждестранни университети, обучаващи се в сферата на публичната
администрация (управлението на национални и eвропейски проекти и програми)
и политическите науки (eвропейските политики и международните отношения),
но е отворена за кандидатстване и към студенти от други специалности и
професионални направления, имащи отношение към поставените задачи.
Стажантите ще бъдат ангажирани с анализа на възможностите за проектно
финансиране - самостоятелно или в партньорство, за нуждите на Национален
студентски дом (www.studenthouse.bg) с потенциал за разработването и
реализацията на реални проекти и програми.
Стажантите ще имат осигурена оперативна свобода при работата си по
възложението, в т.ч. възможност да работят дистанционно по реализацията на
поставените им задачи.

Изисквания:


Познания в сферата на управлението на национални и европейски проекти и
програми. С предимство ще се разглеждат кандидатури на студенти с реализирани
разработки по темата (в т.ч. академични и такива с практически характер).

За институцията:




Съгласно Постановление №65 на Министерски съвет от 5 април 1999г.,
Националният студентски дом e самостоятелно юридическо лице със седалище в
гр. София и адрес на управление пл. Народно събрание 10. Институцията е
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на
образованието и науката.
Националният студентски дом организира и подпомага дейности на студентите в
областта на изкуството, културата, образованието и науката; предоставя
информация и съдейства на студентите за намиране на работа, за упражняване на
спортни занимания, отдих и туризъм.

За програмата:





Програмата за студентски стажове в държавната администрация е неплатена.
При успешно приключване на програмата се издава удостоверение за проведен
стаж и оценка на придобитите знания и умения. Документите могат да послужат
за придобиването на академични кредити, както и при кандидатстването пред
бъдещи работодатели.
Всички подробности по отношение на програмата са описани в Наредбата за
студентските стажове в държавната администрация.
КАНДИДАТСТВАНЕ НА WWW.STAJ.GOVERNMENT.BG В СРОК ДО 23 СЕПТЕМВРИ 2018
ПОДРОБНОСТИ НА: https://studenthouse.bg/2018/08/22/internships/

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ
София 1000, пл. “Народно събрание” № 10, тел. 02/ 987 22 86
www.studenthouse.bg, email: director@studenthouse.bg

СТАЖАНТ – МАРКЕТИНГ
01 – 31 ОКТОМВРИ 2018 г.
За позицията:






Стажантската позиция е подходяща за студенти - бакалаври и магистри в
български и чуждестранни университети, обучаващи се в сферата на маркетинга
и продажбите, но е отворена за кандидатстване и към студенти от други
специалности и професионални направления, имащи отношение към поставените
задачи.
Стажантът ще бъде ангажиран с анализ на възможностите за оптимизация на
собствените приходи на Националния студентски дом (www.studenthouse.bg) чрез
разработване и прилагане на маркетингов план във връзка с основните услуги,
предоставяни от НСД. Ролята включва комуникация с реални заинтересовани
страни - партньори и клиенти на институцията.
Стажантът ще има осигурена оперативна свобода при работата си по
възложението, в т.ч. възможност да работи дистанционно по реализацията на
поставените задачи.

Изисквания:


Познания в сферата на маркетинговото планиране, продажбите, комуникацията с
бизнес партньори и други заинтересовани страни. С предимство ще се разглеждат
кандидатури на студенти с реализирани разработки по темата (в т.ч. академични
и такива с практически характер).

За институцията:




Съгласно Постановление №65 на Министерски съвет от 5 април 1999г.,
Националният студентски дом e самостоятелно юридическо лице със седалище в
гр. София и адрес на управление пл. Народно събрание 10. Институцията е
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на
образованието и науката.
Националният студентски дом организира и подпомага дейности на студентите в
областта на изкуството, културата, образованието и науката; предоставя
информация и съдейства на студентите за намиране на работа, за упражняване на
спортни занимания, отдих и туризъм.

За програмата:





Програмата за студентски стажове в държавната администрация е неплатена.
При успешно приключване на програмата се издава удостоверение за проведен
стаж и оценка на придобитите знания и умения. Документите могат да послужат
за придобиването на академични кредити, както и при кандидатстването пред
бъдещи работодатели.
Всички подробности по отношение на програмата са описани в Наредбата за
студентските стажове в държавната администрация.
КАНДИДАТСТВАНЕ НА WWW.STAJ.GOVERNMENT.BG В СРОК ДО 23 СЕПТЕМВРИ 2018
ПОДРОБНОСТИ НА: https://studenthouse.bg/2018/08/22/internships/

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ
София 1000, пл. “Народно събрание” № 10, тел. 02/ 987 22 86
www.studenthouse.bg, email: director@studenthouse.bg

СТАЖАНТ – PR
01 – 31 ОКТОМВРИ 2018 г.
За позицията:






Стажантската позиция е подходяща за студенти - бакалаври и магистри,
обучаващи се в сферата на обществените и корпоративни комуникации, но е
отворена за кандидатстване и към студенти от други специалности и
професионални направления, имащи отношение към поставените задачи.
Стажантът ще бъде ангажиран с PR дейностите на Националния студентски
дом (www.studenthouse.bg) в т.ч. планиране, изпълнение и отчитане на
комуникационните активности. Ролята включва общуване с широк кръг от
заинтересовани страни онлайн и в присъствена форма.
Стажантът ще има осигурена оперативна свобода при работата си по
възложението, в т.ч. възможност да работи дистанционно по реализацията на
определени задачи.

Изисквания:


Познания в сферата на публичните комуникации. С предимство ще се разглеждат
кандидатури на студенти с реализирани разработки по темата (в т.ч. академични
и такива с практически характер).

За институцията:




Съгласно Постановление №65 на Министерски съвет от 5 април 1999г.,
Националният студентски дом e самостоятелно юридическо лице със седалище в
гр. София и адрес на управление пл. Народно събрание 10. Институцията е
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на
образованието и науката.
Националният студентски дом организира и подпомага дейности на студентите в
областта на изкуството, културата, образованието и науката; предоставя
информация и съдейства на студентите за намиране на работа, за упражняване на
спортни занимания, отдих и туризъм.

За програмата:





Програмата за студентски стажове в държавната администрация е неплатена.
При успешно приключване на програмата се издава удостоверение за проведен
стаж и оценка на придобитите знания и умения. Документите могат да послужат
за придобиването на академични кредити, както и при кандидатстването пред
бъдещи работодатели.
Всички подробности по отношение на програмата са описани в Наредбата за
студентските стажове в държавната администрация.

КАНДИДАТСТВАНЕ НА WWW.STAJ.GOVERNMENT.BG В СРОК ДО 23 СЕПТЕМВРИ 2018
ПОДРОБНОСТИ НА: https://studenthouse.bg/2018/08/22/internships/

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ
София 1000, пл. “Народно събрание” № 10, тел. 02/ 987 22 86
www.studenthouse.bg, email: director@studenthouse.bg

СТАЖАНТ – ФИЛОЛОГ/ПРЕВОДАЧ
01 – 31 ОКТОМВРИ 2018 г.
За позицията:






Стажантската позиция е подходяща за студенти - бакалаври и магистри в
български и чуждестранни университети, обучаващи се в сферата на английската
филология, но е отворена за кандидатстване и към студенти от други
специалности и професионални направления, имащи отношение към поставените
задачи.
Стажантът ще бъде ангажиран с дейностите по превода на официалния уеб сайт
на Националния студентски дом (www.studenthouse.bg) в т.ч. планиране и
изпълнение на прехода от едноезична към двуезична версия на уеб сайта.
Стажантът ще има осигурена оперативна свобода при работата си по
възложението, в т.ч. възможност да работи дистанционно по реализацията на
определените задачи.

Изисквания:


Познания в сферата на публичните комуникации. С предимство ще се разглеждат
кандидатури на студенти с базов опит в интернет технологиите.

За институцията:




Съгласно Постановление №65 на Министерски съвет от 5 април 1999г.,
Националният студентски дом e самостоятелно юридическо лице със седалище в
гр. София и адрес на управление пл. Народно събрание 10. Институцията е
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на
образованието и науката.
Националният студентски дом организира и подпомага дейности на студентите в
областта на изкуството, културата, образованието и науката; предоставя
информация и съдейства на студентите за намиране на работа, за упражняване на
спортни занимания, отдих и туризъм.

За програмата:





Програмата за студентски стажове в държавната администрация е неплатена.
При успешно приключване на програмата се издава удостоверение за проведен
стаж и оценка на придобитите знания и умения. Документите могат да послужат
за придобиването на академични кредити, както и при кандидатстването пред
бъдещи работодатели.
Всички подробности по отношение на програмата са описани в Наредбата за
студентските стажове в държавната администрация.

КАНДИДАТСТВАНЕ НА WWW.STAJ.GOVERNMENT.BG В СРОК ДО 23 СЕПТЕМВРИ 2018
ПОДРОБНОСТИ НА: https://studenthouse.bg/2018/08/22/internships/

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ
София 1000, пл. “Народно събрание” № 10, тел. 02/ 987 22 86
www.studenthouse.bg, email: director@studenthouse.bg

СТАЖАНТ – ЮРИСТ
01- 31 ОКТОМВРИ 2018 г.
За позицията:





Стажантската позиция е подходяща за студенти по право с интереси в сферата на
публичното управление.
Стажантът ще подпомага Директора на Националния студентски
дом (www.studenthouse.bg) по линия на изпълнението на неговите служебни
ангажименти, съгласно Правилника за устройството и дейността на НСД.
Стажантът ще има осигурена оперативна свобода при работата си по
възложението, в т.ч. възможност да работи дистанционно по реализацията на
определени задачи.

Изисквания:


Познания в сферата на публичното управление. С предимство ще се разглеждат
кандидатури на студенти с реализирани разработки по темата (в т.ч. академични
и такива с практически характер).

За институцията:




Съгласно Постановление №65 на Министерски съвет от 5 април 1999г.,
Националният студентски дом e самостоятелно юридическо лице със седалище в
гр. София и адрес на управление пл. Народно събрание 10. Институцията е
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на
образованието и науката.
Националният студентски дом организира и подпомага дейности на студентите в
областта на изкуството, културата, образованието и науката; предоставя
информация и съдейства на студентите за намиране на работа, за упражняване на
спортни занимания, отдих и туризъм.

За програмата:





Програмата за студентски стажове в държавната администрация е неплатена.
При успешно приключване на програмата се издава удостоверение за проведен
стаж и оценка на придобитите знания и умения. Документите могат да послужат
за придобиването на академични кредити, както и при кандидатстването пред
бъдещи работодатели.
Всички подробности по отношение на програмата са описани в Наредбата за
студентските стажове в държавната администрация.

КАНДИДАТСТВАНЕ НА WWW.STAJ.GOVERNMENT.BG В СРОК ДО 23 СЕПТЕМВРИ 2018
ПОДРОБНОСТИ НА: https://studenthouse.bg/2018/08/22/internships/

