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АДМИНИСТРАТИВЕН СЪТРУДНИК  НА СЪВЕТА НА 

ЖЕНИТЕ В БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ (СЖББ) 

Позицията е на 4-ри часов работен ден 

 

Станете част от активна бизнес общност, обединена от обща цел за 

популяризиране на добрите практики и програми за насърчаването на 
професионалното развитие на дамите в малкия и среден бизнес и 
израстването им в мениджърски позиции. 

Общност, която работи в подкрепа на младите специалисти, за 
реализиране на потенциала им в България, както и за развитие на 
проекти с цел утвърждаване на бизнеса и развитие на таланти в 

различни сфери на икономиката. 

Ще имате възможност да работите рамо до рамо с едни от най – 
активните дами на лидерски бизнес позиции в страната, да учите от тях, 

да им съдействате в осъществяването на целите на СЖББ, както и да 
развивате вашите умения. 

Какви ще са вашите основни задължения? 

 Подпомага дейността на Административния директор и Управителния съвет 
на Съвета на жените в бизнеса в България; 

 Съдейства при организиране и реализиране на събития, брифинги за 
медиите и обществени групи, както и за провеждане на мероприятия на 
СЖББ като форуми, дарителски инициативи и др.; 

 Подпомага и съдейства на различните работни групи в СЖББ 

 Координира всички счетоводни и административни въпроси 

 Води кореспонденцията с членовете на СЖББ, отговаря на запитвания към 
електронните адреси на СЖББ 

 Подпомага процеса на прием на нови членове, следвайки утвърдения 
процес, като и издава дигитални сертификати за членство; 

 Съхранява, поддържа и управлява база данни, води деловодството и 
поддържа архива; 

 Превод на/ от английски език на материали, касаещи дейността на Съвета; 

 Администриране сайта на СЖББ office@womeninbusiness.bg; 
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Какви са изискванията ни към вас?  

 Висше образование; 

 Опит на подобна длъжност; 

 Английски език – на работно ниво; 

 Много добра компютърна грамотност – MS Оffice пакет; 

 Отлични организационни, комуникативни и умения за работа в екип.  

 

Място на работа:  

 гр. София 

Моля, изпращайте автобиография и мотивационно писмо на  електронен адрес: 

office@womeninbusiness.bg  

Краен срок за подаване на документи до 30.09.2022 

Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

Повече за нас може да прочетете на www.womeninbusiness.bg  
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