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Българска фондация Биоразнообразие
Помощник – интерпретатор в Детска природна академия „Узана“
Име на свободната позиция

местност Узана, община Габрово
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост - временна, постоянна

Ненормирано
Продължителност на работното време

Стаж / доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) е водеща неправителствена организация, която
работи за опазване на природата, природозащитно образование и устойчив туризъм.
БФБ работи за опазване на биоразнообразието в България и съседните страни и подпомага
ангажираните организации и институции, подкрепя участието на гражданите и местните
общности в управлението на природните ресурси и защитените територии и повишава
обществената ангажираност към проблемите на биоразнообразието. Фондацията има четири
клона в регионите, където работи най-активно – Странджа, Беласица, Източни Родопи и
Калиакра. Дейността е в четири основни направления: защитени територии и видове, Зелен
пояс и Натура 2000, образователни и PR дейности, Устойчив туризъм, Кампании и коалиции.
БФБ е член на IUCN, CEEweb, Български донорски форум и Българска асоциация за
алтернативен туризъм. Основател и секретариат на Коалиция „За да остане природа в
България”. Повече за БФБ: http://www.bbf.biodiversity.bg/
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
-

подпомагане дейности по изграждане и функциониране на Детска природна академия
„Узана“;
популяризиране на възможностите на Детска природна академия „Узана“ в училища и
сред туроператори в страната;
посрещане на посетители в Детска природна академия „Узана“ и представяне на
биоразнообразието в района.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
-

не се изисква;

Образование:
-

подходящо е образование в областите биология и екология, педагогика, туризъм

Език/ езици:
-

не се изисква владеене на чужди езици

Компютърна грамотност:
-

не се изисква;

Други:
-

желание за работа с деца, готовност за пътувания, включително сред природата.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Предлагаме интересна, динамична и творческа работа по проект за изграждане и
популяризиране на Детска природна академия в местността Узана, община Габрово.
Колективът на проекта е от енергични и ентусиазирани млади хора.
Позицията дава възможност за натрупване на опит от работа по проект на неправителствена
организация, в сферата на природозащитното образование и екотуризма.
Срокът на проекта е до август 2016 г.
Не предлагаме заплащане, постоянно работно място и настаняване.
При необходимост от пътувания ще бъдат осигурени командировъчни.
КАНДИДАТСТВАНЕ:
Необходима е автобиография, на имейл bbf@biodiversity.bg или можете да кандидатствате по
време на форум „Кариера с Кауза“.
За повече информация – Росен Василев, координатор проект, тел. 0896798909, имейл
rossen.vassilev@biodiversity.bg
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