
 

 

Промоутър в екипа по фондонабиране 
„Шампиони за децата“ на УНИЦЕФ 

Вършат ти се добрини? Искаш да променяш света? Мечтаеш за работа с кауза, 

която ти носи голямо удовлетворение? 

Бъди герой в екипа "Шампиони за децата"! 

 

УНИЦЕФ България търси силно мотивирани, позитивни и вдъхновяващи кандидати за 

разширяващия се екип по директно фондонабиране „Шампиони за децата“. 

 

Нашите Шампиони за децата имат важна роля в ангажирането на нови съмишленици за 

каузите на УНИЦЕФ в България. Те работят на ключови локации в София като търговски 

центрове, бизнес сгради и събития, където чрез директни разговори с хората представят 

програмите ни и привличат нови месечни дарители към организацията. За да можем 

заедно да осигурим по-добро детство ЗА ВСЯКО ДЕТЕ в България. 

 

1. Нашият идеален Шампион за децата 

• Усмихнат, енергичен и мотивиран 

• Общува с разнообразен профил хора без притеснения 

• Работи проактивно и отговорно, за да постига своите цели и да допринася за успеха на 

екипа 

• Винаги готов да учи и да подобрява своите умения и резултати 

• Иска всяко дете в България да расте с усмивка и любов, защитено от дискриминация, 

бедност и насилие. 



 

2. Какво работи 

 

• Участва в целогодишното привличане на нови месечни дарители на УНИЦЕФ чрез 

директна комуникация (Face-to-Face) 

• Работи на различни локации в София – в търговски и бизнес центрове, както и на 

разнообразни събития на закрити и открити локации в града 

• Работи на смени от понеделник до неделя и спазва зададения график - 5 смени на 

седмица по 4 часа всяка 

• Среща се редовно с екипа на „Шампиони за децата“, за да следи отблизо постигнатите 

резултати и работата на организацията 

• Допринася за утвърждаване на добрия имидж на УНИЦЕФ, като спазва етичния ни 

кодекс и ценности и е винаги внимателен, информиран и отговорен. 

 

3. Какво предлага УНИЦЕФ 

 

• Работа с кауза във водещата международна организация за закрила правата на децата 

• Гъвкаво работно време, в което може да избираш смените си 

• Основно възнаграждение плюс бонуси при добри резултати 

• Работа в млад, енергичен и сплотен екип 

• Специално обучение в сферата на фондонабирането и комуникацията с дарители 

• Участие в надграждащи обучения за развитие на лидерски и комуникационни умения 

• Възможност за кариерно развитие при успешно представяне 

• Възможност да се включиш в глобалния екип на организацията и да бъдеш част от 

положителната промяна за всяко дете не само в България, а и по света. 

 

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. 

За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират 

потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден, в над 190 държави и 

територии, за да създадем по-добър свят за всеки.  

 

Ако си вдъхновен от мисията на УНИЦЕФ и искаш да бъдеш герой в екипа 

"Шампиони за децата", кандидатствай ТУК.  

 

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

 

Благодарим на всички! 

 

https://www.jobs.bg/job/5190408

