EŞTI GATA SĂ SCHIMBI LUMEA?
ASHOKA ROMÂNIA CAUTĂ UN STAGIAR!

Ashoka este cea mai mare organizație globală de promovare
a antreprenoriatului social și inovației sociale. Mai multe
detalii aici: http://ashoka-cee.org/romania/ Am deschis de
curând un birou Ashoka în România și căutăm să ne
extindem echipa. Fără o organizare excelentă a activităților
noastre de zi cu zi și atenție la micile detalii, nu putem
schimba lumea. De aceea avem nevoie de tine.
Dacă…
• ești motivat/ă să contribui la schimbarea socială în
România și Europa
• ai un puternic spirit de iniţiativă dezvoltat în diverse
organizații/proiecte sociale
• ai experiență în organizare de evenimente, office
management și desk research
• îndeplinești criteriile Ashoka - http://bit.ly/2oTyiH9

Află mai multe despre Ashoka urmărind acest scurt
video şi citind articolul
A Team of Teams World scris de Fondatorul şi
CEO-ul Ashoka, Bill Drayton.
Află cum un antreprenor social poate schimba
tendinţele într-un domeniu prin exemplul lui Kailash
Satyarthi, Ashoka Fellow şi recent laureat al
premiului Nobel pentru Pace..
Citeşte mai mult despre Ashoka România aici:
http://ashoka-cee.org/romania/

Așteptăm aplicația ta!
Responsabilități:
• elaborarea unor materiale de prezentare, propuneri și proiecte
• organizarea unor evenimente și ateliere, identificarea și negocierea contractelor cu
furnizori, gestionarea listelor de invitați/participanți la evenimente și planificarea
călătoriilor pentru Ashoka Fellows și alți parteneri
• implicarea activă în diverse proiecte Ashoka în România precum Localizer sau Venture
• analiza unor materiale, proiecte, baze de date și site-uri web despre inovatori sociali din
România şi străinătate
• introducerea unor date pe platforme interne sau externe
Abilități necesare:
• experiență demonstrată în organizarea de evenimente și gestionarea de procese
administrative/logistice
• experiență în facilitarea unor procese de grup și /sau management de proiect
• fluență în limba engleză
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•
•

abilităţi analitice şi atenţie la detalii
abilități excelente de time management, lucru independent și comunicare
interpersonală
experiența în sectorul ONG nu este necesară, dar pasiunea pentru schimbare socială
este obligatorie

•

Pentru a aplica, te rugăm să ne trimiți la romania@ashoka.org până la data de 28 Mai 2017:
-

un CV actualizat
un scurt eseu, în limba engleză, “Why am I a changemaker?”, în care să reflectezi
experiența ta personală și profesională prin care ai luat inițiativă în mod
antreprenorial și ce te determină să aplici pentru această poziție.

Pentru această poziţie căutăm candidaţi din Bucureşti pentru un stagiu plătit de minim nouă
luni şi maxim un an. Disponibilitate de lucru imediată.
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