
Искате ли да сте част от промяната на живота на стотици 

деца и младежи в неравностойно положение във Вашия 

регион? 

 

ОБЯВА 
Фондация „Сийдър” oбновява екипа си в регион Стара 

Загора/Казанлък за изпълнение на стратегически проекти 

за подобряване живота на деца и младежи с увреждания 

 
Фондация „Сийдър” обявява свободно постоянно работно място за длъжността 

„Ръководител проекти - регион Стара Загора”. Търсим енергичен, инициативен и 

отговорен човек, който да: 

 Управлява всички проекти, поети от Фондация „Сийдър” в регион Стара Загора, 

включително в град Казанлък, в това число социални проекти, осъществявани в 

сътрудничество с местни власти; 

 Представлява фондацията пред местни и регионални власти и неправителствени 

организации, като създава и поддържа партньорства с всички заинтересовани 

страни; 

 Подкрепя и наблюдава развитието на социалните услуги, управлявани от 

фондацията в региона, за да гарантира възможно най-високо качество и прилагане 

на добри практики. 

 

Тази позиция включва отговорности по управление и бюджетиране и изисква периодични 

до чести пътувания. 

 

Успешният кандидат притежава: 

 Образование и/или опит в областта на права на детето, закрила на детето, реформа 

за детска грижа и/или работа с деца или възрастни с увреждания; 

 Опит в управлението и/или координирането на проекти (опит в проекти, 

финансирани от ЕС, е предимство); 

 Опит в управлението и координирането на хора, партньорства и бюджети; 



 Познание за политиките и практиките за деинституционализация в България е за 

предпочитане; 

 Отлични лидерски умения, умения за вземане на решения и за изграждане на 

партньорства; 

 Отлични организационни умения и умения за планиране, както и способност да 

поема инициатива и да работи под напрежение; 

 Позитивизъм, енергия и способност да работи както самостоятелно, така и в екип; 

 Перфектен български език (писмен и говорим) и добро ниво на английски език 

(поне говоримо). 

Фондация „Сийдър” предлага работа в динамична атмосфера в международен екип, с 

конкурентна заплата и с много възможности за професионално развитие. 

 

Документи за кандидатстване: 

1. Автобиография  

2. Мотивационно писмо 

 

Кандидатите за тази позиция могат да изпращат горепосочените документи на 

вниманието на Александрина Димитрова: 

 По електронен път на: alexandrina@cedarfoundation.org 

 По пощата на: Фондация „Сийдър”, бул. „България” 69, етаж 4, 1404 София 

 

Краен срок за подаване на документите: 20.10.2014 г. 

 

Начална дата за встъпване в длъжност: По договаряне 

Месторабота:     Офис на Фондация „Сийдър” в гр. Казанлък 

                                                                        с периодични до чести пътувания 

 

Телефон за контакт:  0884 378 848 или 02 441 43 45 

 

mailto:alexandrina@cedarfoundation.org

