PRAKSE: PROJEKTU VADĪTĀJA ASISTENTS/-E
Ja tu...
•

Mīli dzīvniekus, it īpaši kaķus un suņus;

•

Esi komunikabls/-a un tev patīk komunicēt ar dažādiem cilvēkiem;

•

Labi iejūties komandā kolektīvā;

•

Proti plānot savu darbu un strādāt no mājām;

•

Un proti lietot datoru;

•

Gribi padarīt mūsu pasauli nedaudz labāku! ☺

… Tad šī ir tava liela iespēja:
•

Kļūt par daļu no jauna strauji augoša un inovatīva projekta;

•

Gūt prieredzi kopā ar moderni domājošo un draudzīgo komandu;

•

Iziet praksi un gūt pieredzi neparastā jomā;

•

Izjust dinamisko ikdienu un gūt profesionālo izaugsmi;

•

Realizēt savas radošās idejas.

Tavos pienākumos ietilps:
•

Vadīt atsevišķus projekta posmus;

•

Piedalīties biedrības un Pukainis.lv kampaņas plānošanā, pārvaldīšanā un analizēšanā;

•

Piedalīties piedāvājumu sagatavošanā sponsoriem

•

Sagatavot ikmēneša atskaiti par biedrības un Pukainis.lv darbību;

•

Zvanīt potenciālajiem sadarbības partneriem;

•

Virzīt sabiedrībā bezpajumtes dzīvnieku adopcijas idēju;

•

Palīdzēt ikdienas darbā.

Praksi ir iespējams apvienot arī ar mācībām. Praksi iespējams uzsākt tiklīdz kandidāts ir pieejams.
Lūdzam sūtīt CV un motivācijas vēstuli, ar nākošās kārtas kandidātiem sazināsimies personīgi.
Piesakies praksei: catcare.community@gmail.com ; info@pukainis.lv.
Pukainis.lv ir portāls, kur tiek publicēti to bezpajumtes dzīvnieku profili, kuri pašlaik dzīvo dažādās
Latvijas patversmēs. Patversmēm ir bezmaksas iespēja publicēt bildes un informāciju par dzīvniekiem, kas
tagad atrodas viņu rokās. Tas ir ērts un mūsdienīgs veids, kā šī informācija var būt nogādāta potenciālajam
dzīvnieka saimniekam. Jebkurš interneta lietotājs var piekļūt pukainis.lv portālam un izvēlēties dzīvnieku,
kuru vēlētos adoptēt. Lapā ir ērtas meklēšanas iespējas (pēc izmēra, dzimuma, vecuma), kas palīdzēs
atrast tieši tādu dzīvnieku, kuru cilvēks meklē.
Biedrība “Cat Care Community” palīdz kaķiem gan atrast pastāvīgas mājas, gan nodrošina dzīvniekiem
pagaidu mājas un aktīvi meklē tiem jaunus saimniekus. Biedrības darbības ietvaros jau otro gadu darbojas
Facebook lapā: http://www.facebook.com/catcarecommunity, kur ir publicēti vairāk nekā 350 sludinājumi
par kaķiem, kuriem nepieciešama palīdzība, stāsti par kaķu aprūpi un organizācijām, veterinārajām
klīnikām un kaķu kafejnīcām. Biedrība palīdzējusi vairāk nekā 400 kaķiem atrast mājas, kā arī uzbūvēja
vairāk nekā 100 ielas kaķu mājiņas

