Стаж в Микрофинансиращи Институции за Млади Роми

Начална дата: юни 2020 г.
Краен срок за кандидатстване: 07 април 2020
Работно време: Пълно работно време
Месечно заплащане: 500 евро
Период: 3-6 месеца
Ромският образователен фонд (REF) и Инициативата за развитие на ромското предприемачество (REDI) обявяват
конкурс за предложения за 8 стажантски позиции в микрофинансиращи институции във всяка от следните държави:
Румъния, България, Македония и Сърбия. Основната цел на стажа е да се осигури обучение на работното място за
млади висшисти от ромски произход като стажантите придобият практически опит и познания за работата на
служителите в микрокредитиращи финансови институции.
Стажантите ще бъдат настанени в институции за микрофинансиране, които са партньори на Инициативата за
развитие на ромското предприемачество - REDI за период от три до шест месеца.

В предходните години избраните кандидати бяха настанени в една от следните ПФИ на партньорите:
• Румъния - GoodBEE
линк: https://www.goodbeecredit.ro/
• Сърбия - Oportunity Bank Serbia (OBS)
линк: HTTP: //www.obs.rs/eng/
• Северна Македония - Хоризонти
Линк: https://horizonti.org.mk/
• България - Sis Credit, Ustoi
https://www.siscredit.com/
https://www.ustoi-businesscredit1.org/

Провеждане на стажа
Стажантската схема се предлага на кандидати от ромски произход, които са завършили следдипломно
образование (бакалавърска степен или еквивалент) или са текущи студенти в последната си година на
обучение - бенефициенти на стипендията на REF. Стажовете са платени, кaто обхващат всички разходи на
студентите и месечна стипендия. Стажът се състои основно в обслужването на клиенти ползващи
микрофинансиране и предлагане на кредити на нови клиенти

Отговорности
●
●
●
●
●
●

От стажантите се очаква да са ангажирани с приемащата организация на пълно работно време в 5
дни от седмицата;
От стажантите се очаква участва в индукционното обучение организирано от РЕДИ;
Стажантите се съгласяват да са на разположение на REDI -мениджъра в България в координирано
съгласие на микрофинансиращата организация;
Да съдействат на REDI -мениджъра и на своя наставник в микрофинансиращата организация про
организиране на срещи с ромски предприемачи.
Да вземат участие в семинари и презентации от името на REDI и микрофинансиращата
организация.
Да допринесат за видимостта на REDI и REF и разпространението на информация (публикации,
презентации, прессъобщения)

Докладване

●
Месечно отчитане и оценка на напредъка по отношение на личните цели за развитие с REDI
мениджъра за България.
●
Средносрочна оценка с Mентора от микрофинансиращата организация и Kоординатора на
стажантската програма на REDI.
Критерии за подбор
Тази възможност е достъпна за студенти и висшисти – стипендиранти на REF, които се интересуват от
професионално развитие в областта на финансите. От кандидатите се очаква:
●
●

●
●
●
●

Да са студенти на REF, завършили своето образование (поне бакалавърска степен) или
настоящи студенти и бенефициенти на REF в последната година на своето обучение;
Да са студенти или дипломирани в областта на икономика, финанси, публични политики
(администрация), бизнес администрация, банково дело, мениджмънт, права или друга област,
свързана с микрофинансирането.
Да имат Б1 ниво на писмен и говорим и английски език
Да познават ромската общност и култура. Кандидатите с ромски език ще бъдат разглеждани с
предимство.
Отлични комуникационни умения
Ясно изразено и мотивирано желание за практически и професионален опит в областта на
оценката на риска и микрофинансирането

Краен с рок и подбор
Крайната дата за кандидатстване е 07 април 2020 г.
Стажантите ще бъдат подбрани чрез конкурсен процес, основаващ се на предишен стаж и мотивация.
Избраните кандидати ще бъдат поканени за интервю.

Как да кандидатствате ?
Можете да кандидатствате, като попълните онлайн апликационния формуляр ето тук: https://bit.ly/2KFUcrg
Моля да прикачите следните онлайн апликационни документи към вашия формуляр:
1) CV –PDF или Word, максимален размер 10 МB
2) Мотивационо писмо - PDF или Word, максимален размер 10 МB, максимум 700 думи
В мотивацията си трябва да отговорите на следното: Как можете да използвате тази практика, за да се
развиете лично и професионално. Описание на основните ви умения и интереси, включително областите, в
които бихте могли да развиете умения; Моля, посочете всякакъв опит, който смятате, че ви прави подходящи
за тази позиция или опит свързан с предприемачеството при ромите.
Можете да намерите обявата за този стаж на: http://redi-ngo.eu
В случай, че имате въпроси можете да пишете на office@redi-ngo.eu

