
 
 

ПЛАТЕН СТАЖ В КУЛТУРНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

 ЗА НАС 

  Международният фестивал за късометражно кино IN THE PALACE се провежда ежегодно 
и e посветен на късометражното кино, новите медии и дигиталните изкуства. С близо 20-
годишната си история се утвърждава като значима и разпознаваема международна платформа 
за изява на нови таланти и на утвърдени професионалисти. Фестивалът е сертифициран да 
предлага филми за разглеждане за награди Оскар и е носител на Европейския етикет за качество 
на Европейска фестивална асоциация.  

 Повече информация може да бъде намерена на официалния ни уебсайт 
(https://inthepalace.com/en/19th-palace/festival.html)  и фейсбук страницата на IN THE PALACE 
(https://www.facebook.com/inthepalace?ref=hl)  

 

ЗА СТАЖА 

  Търсим стажанти с интерес към съвременната култура, изкуства и нови медии, които да 
се включат в ежедневния работен процес в последната фаза от подготовката на Международния 
фестивал за късометражно кино IN THE PALACE, както и в неговата реализация.  

  С участието си в програмата стажантите ще добият нови знания и практически умения за 
организацията на голямо международно събитие, ще се запознаят със спецификите в работата 
на културните оператори, ще са част от дейности в сфери, като продуцентство, реклама, PR, 
дигитален маркетинг, дизайн, управление на проекти и пр.  

  На база уменията, стажантите ще бъдат разпределени в различни звена от оперативния 
работен процес. Основните ангажименти, с които ще се занимават, са свързани с: 

 координация ежедневната входяща и изходяща комуникация; 

 комуникация с партньори, участници, гости, жури, лектори и обучители във връзка с 
предстоящото събитие; 

 създаване и/или редактиране на съдържание; 

 подготовка на каталог и програма на събитието; 

 зареждане на информация в уебстраницата на фестивала и състемата за онлайн 
прожекции; 

 подготовка на видеоматериали и филмови копия за субтитриране и прожекции; 

 промоция на събитията и създаване на съдържание за медии и социални мрежи; 

 работа на терен; 

 координация на проекти. 



 
  След успешно приключване на стажа, изявилите се ще имат възможност дълготрайно да 
се включат в дейността на Международният фестивал за късометражно кино IN THE PALACE и да 
станат част от постоянния му екип. 

  Успешно реализиралите стажа ще получат удостоверение. 

 

КАКВО ТЪРСИМ 

Стажанти 

 с интерес към съвременните култура и изкуства; 

 с желание и готовност за работа; 

 с чувство за отговорност към поет ангажимент; 

 с готовност за работа в екип; 

 с умения за спазване на крайни срокове; 

 с желание за развитие и учене на нови неща; 

 с висока степен на грамотност - български и английски език; 

 с добри компютърни умения. 

 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ 

 платен стаж в културна организация; 

 обучение, свързано със спецификите на работния процес и задачи; 

 пряк контакт и общуване с участници и гости на фестивала от страната и чужбина; 

 възможност за придобобиване на нови умения и практически познания в културния 
мениджмънт; 

 възможности за професионално развитие и дългосрочна кариера. 

 

  Платеният стаж в Международният фестивал за късометражно кино IN THE PALACE е с 4-
часов работен ден с месечно възнаграждение от 500 лв. Работното време е от 10:00 до 14:00 или 
от 14:00 до 18:00, като работният график ще се изготви индивидуално спрямо възможностите на 
стажантите и екипа. 

  За кандидатстване в стажантската програма, моля изпратете Ваше CV на 
mail@inthepalace.com със събджект на мейла „ПЛАТЕН СТАЖ“. До няколко работни дни ще 
потвърдим получаването на кандидатурата Ви. Във връзка със селекция на стажантите, ще се 
свържем единствено с кандидатите, преминали наппред по документи, за да ги поканим на  
събеседване.  


