Стажант в Sci-High
Sci-High e програма за подкрепа и обучение на учители и училищни екипи в
планирането и осъществяването на научни фестивали по модела “Sci-High” - High
School Science Fair.
Важна част от екипа на Sci-High са нашите стажанти, които подпомагат
организацията във всяко едно нейно направление. Разчитаме на тях и възлагаме
отговорни и смислени задачи, които директно влияят на работата на екипа ни.
Ние от Sci-High организираме научни фестивали в училища като обучаваме
учители, които да водят клубове по науки в училището веднъж седмично, а през
останалото време подпомагаме организацията дистанционно. Ние осигуряваме
менторска подкрепа и обучение на учителите чрез постоянен коучинг, свързан с
тяхното професионално и лидерско развитие.
Роля на стажанта:
●
●
●
●
●
●
●

Поддържане и развитие на уеб страницата на организацията и профила в
социалните мрежи
Разработване, планиране и изпълнение на комуникационна стратегия за
онлайн рекламни кампании
Създаване на съдържание в онлайн пространството и социални мрежи
Създаване имейл кампании
Събиране, наблюдава и анализира статистиките от социалните мрежи и уеб
сайта
Поддържане на комуникационните канали
Допълнителни отговорности, в зависимост от нуждите за периода

Какво очакваме от стажантите си:
●
●
●
●
●

Мотивираност и готовност за принос към мисията на Сай Хай
Отговорност, професионализъм и коректност
Внимание към детайла и завършеност на крайните продукти
Желание да подобряват уменията си и да се развиват
Проактивно да предлагат идеи и препоръки за оптимизирането на процеси
в организацията

Какво стажантите получават от стажа си при нас:
●
●
●
●

Възможност да вземат участие във важна кауза, като междувременно се
забавляват с работата, която вършат
Опит в онлайн рекламирането и поддържането на публичен профил на
организация в социалното пространство
Възможност да развият комуникационните си умения и да работят в
позитивен екип с динамичен график
Възможност да използват и развиват нови умения /адаптация при промени,
организираност и стратегическо планиране, работа в екип/

●
●
●
●

Възможност да допринасят за развитието на организация с амбициозна и
важна за всички ни роля
Гъвкавост в определянето на работните часове и работното място
Коучинг обучение
Детайлна препоръка след успешно приключване на стажа

Кандидатстване:
●
●
●

Моля, попълнете тази Форма за кандидатстване.
Следващите стъпки включват интервю
Старт на стажа – възможно най-скоро

Изисквания:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Силна мотивация да станат част от нашия малък екип с образователна
кауза
Базов маркетингов опит с Facebook, Instagram, Linkedin и други релевантни
социални мрежи е предимство
Визуален усет и естетическа представа
Стремеж към развитие и подобрение
Добра езикова култура
Умение за работа в екип
Управление на времето
Аналитично мислене
Отлично владеене на MS office (Excel, Word, PowerPoint)
Работа с Google Drive
Свободно ползване на английски език

Условия на работа:
●
●
●

●
●

Работни часове на седмица: по договаряне
Продължителност: 8 седмици минимум (по договаряне)
Мениджър на стажанта: в зависимост от проекта, по който работи
стажантът, той ще има основен мениджър, но също така има възможност
да работи с нашите ментори и партньори
Работа по един основен проект с възможност за включване в проекти на
други стажанти
За повече информация, моля свържете се с Ренета Богданова на
r.bogdanova@sci-high.org

Училища партньори
Щастливи сме, че нашето първо училище партньор е “Националната
природо-математическа гимназия (НПМГ) “Акад. Л.Чакалов”.
Организации партньори
Център за приложни изследвания и иновации C
 ASI
Фондация Reach for change
Фондация “Заедно в час”

