СДРУЖЕНИЕ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРАКТИКИ
проект: “Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните

ресурси“
phone: +359 885989593, e-mail: sip.bulgaria@gmail.com, www.zelenizakoni.com
Длъжностна характеристика
Длъжност:

Експерт „Връзки с обществеността и социални медии”

Пряк ръководител:

Ръководител проект

Профил на длъжността:

Специалистът „Връзки с обществеността и социални медии” обезпечава
дейностите по публичност към целевите групи (граждани, политици, НПО) и
комуникация с медии според изискванията на проекта и Програмата за подкрепа на
НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014 г. http://ngogrants.bg/

І. Основни отговорности и преки задължения
1. Подпомага изготвянето на ПР план или Комуникационна стратегия по проекта съобразно одобрен
оперативен план и на база на проектната дейност на сдружението.
2. Разработва и предлага PR стратегии и атрактивни и иновативни канали за комуникация с целевите групи.
3. Поддържа и изгражда партньорства с медии.
4. Контролира изработването и актуализацията на всички комуникационни материали и редактира текстове,
изготвени от други членове на екипа с цел представяне на позициите на проекта в материалите: уебплатформата (www.zelenizakoni.com ), бюлетини, презентации, прес съобщения и др.
5. Поддържа
Фейсбук
страницата
на
сдружението
(https://www.facebook.com/sdruzheniezaizsledovatelskipraktiki )
6. Подготвя информация при нови актуални събития и позиции по темите от работата на сдружението и я
прави достъпна за различните аудитории.
7. Предлага PR кампании, поддържа отношения с журналистическата гилдия, регулярно изпраща
информация за дейността на организацията, организира срещи с медиите и потенциални поддръжници на
сдружението.
8. Поддържа актуална база данни на журналисти и потенциални поддръжници на дейността на сдружението.
9. Следи за спазване на стандартите за публичност и видимост на проекта при различни събития, които се
организират от сдружението или други външни за сдружението събития.
10. Планира организирането на събития, като съобразява логистиката им с целевите групи и посланията
според целта им
11. Организира и консултира при участия на експерти на сдружението или членове на мениджмънта в
различни медийни изяви – интервюта, репортажи, външни събития или други.
12. Документира и анализира постигнатите резултати (отразявания, интервюта и др.) в сферата на
публичността и връзките с целевите аудитории, планира стъпки за тяхното повишаване и документира
медийните изяви и контакти на сдружението.

Проектът “Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси„ се финансира в
рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014 г., www.ngogrants.bg

