
   

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в рамките на проект № BG16RFOP002-2.009-

0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието“.  

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Клъстер София град на знанието и при никакви обстоятелства 

не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Наименование на бенефициента  Клъстер София град на знанието 

Номер на договора BG16RFOP002-2.009-0018-C01 

Място на изпълнение гр. София 1000, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 3, офис 6 

Период на изпълнение 22.11.2017 – 22.05.2019 г. 

 

 

 

Позиция по проекта: ЕКСПЕРТ ВЪНШНА КОМУНИКАЦИЯ 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ И ОТГОВОРНОСТИ 

 

Образование: 

• Висше образование със степен Магистър/Бакалавър. 

 

Квалификация и опит: 

• опит в поддръжката на външната комуникация на самостоятелни компании и организации - 

мин. 3 г.; 

• наличие на основна или допълнителна квалификация в областта на софтуерни системи / 

информатика / компютърно програмиране / управление на данни / софтуерно инженерство / 

и др.; 

• опит и умения по създаване на front-end код на един или повече езици или работа със 

системна инфраструктура, разбиране, създаване, използване и задаване на база данни; 

• владеене на английски език. 

 

Функции: 

• участва в подготовката на комуникационната и маркетингова стратегия на клъстера в частта 

за дигиталния маркетинг на клъстера; 

• осъществява техническа поддръжка на комуникационните канали на клъстера; 

• разработва и поддържа интернет порталите и базите данни на клъстера; 

• техническа поддръжка и съдействие на дейностите за връзка с обществеността. 
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Отговорности по проекта: 

• да поддържа като администратор Интернет страницата на клъстера, включително с 

информация за проекта; 

• да подготви техническо задание и да участва във възлагането и контрола по разработване на 

заложената в проекта отворена платформа (web front-end) за обмяна на иновации с бази 

данни; 

• да съдейства технически и експертно в осъществяване на социалните мрежи на клъстера; 

• да поддържа технически каналите и връзките с клиенти и партньори; 

• да участва в подготовката на техническо задание и във възлагането и контрола по 

разработване и внедряване на съвместни клъстерни онлайн продукти и услуги; 

• да отчита извършената работа пред ръководството на проекта и клъстера; 

• да участва в работата на програмните и тематичните съвети по тяхна покана. 

 

Период на заетост:  

От 2ри до 18ти месец от изпълнението на проекта, 4 часа на ден. 


