
PR and SMM спеціаліст: 
Роль: розвивати бренд бізнес-об’єднання та посилювати її роль у сфері МСБ 

 

НБ: 

Обов’язки надаються поступово відповідно до готовності людини починаючи з легкого. 

Профайл:  

 

Обов’язки: 

● розробка системи зовнішніх і внутрішніх комунікацій  

● розробка та імплементація стратегії інтернет маркетингу 

○ веб сайт (контент, новини, аналітика).  

○ соціальні мережі (створення груп, залучення на івенти, рекламні 

компанії). 

○ інше 

● зв’язки з громадськістю 

○ репрезентація ГО на заходах для БО  

○ репрезентація ГО на інших заходах 

○ співпраця з різними типами ЗМІ  

● висвітлення діяльності ГО (прес-конференції, прес релізи, тощо) 

● управління заходами 

 

 

Профайл: 

Загальне: 

Важливіша умова – мати власний досвід участі у громадській організації, 

проведення івентів.  

3-4 курс (гуманітарні, ІТ) 

зацікавлений в інтернет маркетингу та PR, як найбільш можливому  

напрямку професійного розвитку. 

“хоче розвивати та розвиватись в Україні”  

зацікавлений в сфері МСП 

в родині є представники МСП (бажано) 

розмірковує про власний бізнес (бажано) 

Уміння: 

Мислення категоріями win-win 

Орієнтованість на довгострокову перспективу 

Використання Google docs, MS Office. 

Ефективно комунікувати та домовлятись 

Брати на себе відповідальність  

Вчитись 

Управління малими проектами, участь у великих у якості волонтера. 

Риси: 

готовність та бажання до взаємодії 

відкритість 

чесність 

креативність 

гнучкість 



проактивність 

цілеспрямованість 

дисциплінованість 

 

Переваги, які отримує: 

Розуміння реалій МСП 

Нетворкінг в сфері МСП і БО 

Нетворкінг в сфері медіа 

Компетенції у  інтернет маркетингу від «найкрутіших» провайдерів навчання в 

Україні: 

Практичні навички у розробці стратегій 

Уміння управління брендом організації 

Уміння управління заходами 

Уміння роботи із ЗМІ 

Уміння роботи в PR 

 

Важливі деталі: 

6 місяців навчання (1 віртуальне зайняття на тиждень, 2 дні очних занять на 

місяць) від топ компанії у сфері інтернет-маркетингу, яка визначена за 

результатами міжнародного тендеру в Україні. 

Протягом перших 1-3 місяців – робота не оплачувана (чи невеличка стипендія/ 

0,25 ставки), але одним із головних завдань професійного навчання є  вміння  

монетизації, отриманих в результаті навчання, навичок на користь бізнес-

об’єднання, що сформує відповідну високу зарплатню. 

Наявність професійного коуча у сфері інтернет маркетингу і PR протягом 6 

місяців, який буде щотижня підтримувати та координувати роботу. Допоможе 

почати заробляти на послугах членам. 

Робота на повну ставку в організації протягом щонайменше 1 року з моменту 

закінчення навчання – підписання волонтерського договору.  

 

Додатково: 

Краще людина з «палаючими очима», яка має системне мислення та добре пише, ніж 

вже досвідчений фахівець, що йде удосконалювати навички. Першу, за умови 

старанності, за півроку зробимо фахівцем екстра класу, а другого, ми розуміємо, буде 

дуже важно мотивувати.  


