
 

 
 

ПОСОЛСТВО НА ФРАНЦИЯ В БЪЛГАРИЯ  

 

ОБЯВА ЗА РАБОТА 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА   
Сътрудник по протоколни въпроси 
 
МЯСТО НА РАБОТА 
Посолство на Франция в България 
1504 София, ул. Оборище № 27-29 
 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЖБАТА  
Посолството на Франция в България ще отговаря за организацията на 
посещенията на френски представители на високо ниво по време на Българското 
председателство на Съвета на Европейския съюз през първото полугодие на 
2018 г. Редица служби на посолството, сред които дипломатическата канцелария, 
отговарящия за протокола, службата на аташето по вътрешна сигурност, 
пресслужбата и финансово-административната служба, ще работят съвместно за 
подготовката на тези посещения.  
 
ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА 
Под ръководството на първия съветник бъдещият сътрудник: 
- ще отговаря за логистичната организация на посещенията на френските 
официални делегации, заедно с втория секретар, който отговаря за протокола, с 
компетентните служби от посолството и с българския протокол (програма, 
транспорт, сигурност, настаняване и т.н.); 
- ще оказва помощ на пресаташето за комуникацията на посолството във 
връзка с председателството (информиране за френските позиции, организиране 
на отразяването им от местните и френските медии, организиране на 
посещенията на журналистите, които придружават делегациите), както и 
относно комуникацията на различните служби на посолството; 
- ще участва като част от екипа на посолството в работните срещи, 
организирани от българското председателство, както и в изготвянето на 
докладни записки. 
 
ИЗИСКВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

УМЕНИЯ ЗНАНИЯ / ОПИТ КАЧЕСТВА  

- организационни 
умения 

- редакционни умения 
(ясен и кратък изказ)  

- умения в областта на 
онлайн комуникацията 
(администриране на 
facebook и twitter 

- отлично владеене на 
френски и английски език 
- познания в областта на 
международните 
отношения и на 
дипломатическата 
дейност (стаж в 
дипломатическо 

- реактивност, 
надеждност и 
дисциплина 

- умения за работа в екип  

- интерес към 
комуникацията   

- гъвкавост (естеството 
на дейността на 



акаунти) 

 

представителство) 

- познаване на 
функционирането на 
Европейския съюз  

- владеене на основните 
информационни програми 
и на функционирането на 
социалните мрежи  
(facebook, twitter)  

- познаване на 
българските медии  

- владеенето на български 
или на руски език би било 
предимство 

посолството изисква 
редовно проява на 
гъвкавост от гледна 
точка на работното 
време) 

- сдържаност и 
професионална 
дискретност 

 

 
УСЛОВИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА РАБОТА 
Срочен договор от 1 февруари до 31 май 2018 г. 
Основно месечно възнаграждение 2 700 лева брутно 

 
УСЛОВИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА РАБОТА 
Документите за кандидатстване трябва да включват: мотивационно писмо на 
френски език, кратка биография на френски език и лична карта или документ за 
пребиваване. 
 
Документите за кандидатстване трябва да се изпратят преди 14/12/2017 г. на 
следните адреси: dominique.waag@diplomatie.gouv.fr, 
diane.roeser@diplomatie.gouv.fr и severine.le-tutour@diplomatie.gouv.fr 
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