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О Б Я В А  З А  П Л А Т Е Н  С Т А Ж  

 

Български институт за правни инициативи търси критично мислещи ентусиасти, 

които желаят да задълбочат познанията си в работата в неправителствения сектор чрез 

3 – месечен платен стаж.  

 

Желателно е да си студент по право или обществени науки, със завършен поне първи 

курс на обучение. 

 

Място: София 

Продължителност: 3 месеца 

 

Стажът включва: 

 гъвкаво работно време 

 възможност за дистанционна работа 

 4-часова заетост/ ден 

 превод на правни документи (БГ/ЕN и vice versa); 

 събиране и обработка на данни за работата на съдебната власт; 

 наблюдение на работата на Висшия съдебен съвет с фокус върху процедурите по 

назначения в съдебната система; 

 мониторинг на други публични назначения; 

 медиен мониторинг; 

 извършване на правни проучвания и изготвяне на кратки текстове; 

 подпомагане дейността на екипа. 

 

От Вас очакваме да: 

 бъдете позитивни и с желание за работа в екип; 
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 проявявате интерес към развитието на правосъдието и държавното управление; 

 владеете отличен английски език и висока компютърна грамотност; 

 проявявате задълбоченост и експедитивност в аналитичната дейност; 

 имате основни умения за създаване на дигитално съдържание (инфографики, 

копирайтинг, фотография). 

 

Краен срок за кандидатстване: 29 април 2021 г.; 17:00 ч. 

Контакти: оffice@bili-bg.org 

 

Ако искате да работите в приятелски настроен екип от професионалисти, изпратете 

ни: 

 CV на български във формат Europass; 

 Писмена разработка на английски език до 3 стр. по проблем, който Ви 

вълнува. 

--- 

Екипът на БИПИ се състои от професионалисти, които имат значителен опит в 

неправителствения сектор. Стажът е подходящ за развитие на аналитичните и 

комуникационните умения.  

 

При успешно завършване на стажа ще бъде издаден сертификат. 

 

Повече информация за нас и нашата работа може да намерите на: http://bili-bg.org/  
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