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Стажант на Заедно в час: Екип „Институционални 
партньорства“ 

Заедно в час е организация, която вярва, че ключът към всяко успешно начинание са хората. За 
това ние привличаме най‐добрите млади хора към екипа си, инвестираме в тяхното обучение и развитие 
и ги подкрепяме в това да поемат отговорност за позицията си. 

Важна част от екипа на Заедно в час 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 Заедно в час. Стажантите на Заедно в час са студенти от различни 
специалности в най‐престижните български и чужди университети като: СУ, УНСС, ТУ‐София, Harvard 
University, Cambridge University, Duke University, India Institute of Technology, и др. 

 

Екип „Институционални партньорства“ 

Фокусът на работа на екипа е да намира или създава възможности участниците в програмата да 
преподават на деца в училища, които показват незадоволителни резултати на външните оценявания, и да 
прекарват достатъчно количествено и качествено време с учениците си. Ние се стремим постоянно да 
подобряваме работата си и да разполагаме с максимално информация за нивото, резултатите и профила 
на училищата в България. Целим поддържането на добри и успешни партньорства с нашите училища  
партньори, за да осъществим промяна на системно ниво в българското образование. Екипът също така 
работи за създаване и поддържане на смислени партньорства с общински, държавни и др. институции. 

Роля на стажанта: 

 Анализ на количествени и качествени данни 

 Систематизиране на информация 

 Проучване и резюмиране на материали 

 Комуникация с партньорски организации 

 Организиране на събития  

Какво очакваме от стажантите си: 

 Мотивираност и интерес към мисията на Заедно в час 

 Отговорност, професионализъм и коректност 

 Внимание към детайла и завършеност на крайните продукти 

 Желание да подобряват уменията си и да се развиват 

Какво стажантите получават от стажа си при нас: 

 Възможност да участват в един високоефективен екип 

 Възможност да използват и развиват нови умения 

 Възможност да допринесат за развитието на една организация с амбициозна и важна за 
българското общество цел 

 Участие във форуми и събития на високо ниво 

 Гъвкавост в определянето на работните часове и работното място 

 Детайлна препоръка след успешно приключване на стажа 

Кандидатстване: 

 Изпратете CV и мотивационно писмо на следните два адреса: g.efremova@zaednovchas.bg и 
d.y.todorova@zaednovchas.bg. В мотивационното си писмо опишете: 

o какъв опит и какви умения имате, които Ви правят подходящи за стажа 
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o защо стажът е подходяща възможност за Вас  
o какви умения/знания искате да придобиете по време на стажа 
o желана начална дата и продължителност на стажа 

 Следващи стъпки включват интервю и едноседмичен пробен период 

 Старт на стажа –  3 април 2017 г. 

 Срок за кандидатстване: 31.03.2017 г. 

Изисквания: 

 Мотивация за работа в програмата 

 Инициативност и автономност 

 Добра езикова култура 

 Добри комуникационни умения 

 Желание за развитие и подобрение 

 Аналитично мислене 

 Умение за работа в екип 

 Управление на времето 

 Отлично владеене на MS office (Excel, Word, PowerPoint)  

 Свободно ползване на английски език - плюс 

 Oпит с изготвяне и анализ на анкети ‐ плюс 

Условия на работа: 

 Работни часове на седмица: 15-20 

 Продължителност: 3-6 месеца (по договаряне) 

 Мениджър на стажанта: в зависимост от проекта, по който работи стажантът, той има основен 
мениджър, но също така има възможност да работи с всички членове на Програмния екип 

 Работа по един основен проект с възможност за включване в проекти на други стажанти 

 За повече информация, моля свържете се с Гергана Ефремова на g.efremova@zaednovchas.bg или 
Деница Тодорова d.y.todorova@zaednovchas.bg 
 
 

За Заедно в час 

Заедно в час е неправителствена организация, чиято цел е всяко дете в България да има достъп до 
качествено образование, независимо къде живее и какви са финансовите възможности на родителите му. 
Фондацията подготвя способни и амбициозни специалисти от различни сфери за учители, които да 
работят с учениците с най-голяма нужда от подкрепа. След като преподават в държавни училища-
партньори за две години, те могат да продължат да се развиват в училище или да се реализират като 
опитни обществено-отговорни лидери в други сектори. Фондацията е част от международната 
мрежа Teach For All, която успешно работи за подобряване на достъпа до качествено образование в близо 
40 страни на 5 континента.  
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