
  
                          

 

Нашият клиент, Френски лицей „Виктор Юго“, прилага високите стандарти на френската 

образователна система и изгражда интелигентни, будни, демократично мислещи млади хора, 

повлияни от френския език и култура. Обучението в Лицея е просветителско пътешествие, 

вдъхновено от изпитани във времето ценности и републикански идеали, което насърчава 

израстването на ново поколение с творчески усет и любопитство към света. 

 

Френски лицей „Виктор Юго“ се разраства като организация и в продължение на насърчаващия 

си подход към междукултурното разбирателство и сътрудничество, приветства в екипа си 

енергичен и отдаден професионалист за ролята на 

 

 

Изпълнителен директор 
 

Ролята: 

Умножава и затвърждава солидните постижения на организацията чрез успешно справяне с 

финансовите и административно задачи в Лицея:   

• Носи отговорност за финансовото управление и контрол върху бюджета с активно 

включване в управление на одити  

• Действа в ролята на проектен лидер за инвестиционните процеси като управлява 

възложените задачи и мотивира бърз прогрес в изпълнението им  

• Активно управлява процесите, свързани с човешки ресурси и правни въпроси  

• Носи отговорност за административните процеси на логистика, закупуване, здраве и 

безопасност и информационни технологии  

• Изпълнява ролята на основен контакт за родителите и учениците по отношение на ключови 

административни теми, като комуникира с вътрешните и външни заинтересовани страни  

• Вдъхновява и управлява извън-учебните клубове и събития  

• Поддържа връзките с държавната администрация на Франция и България  

• Прилага бизнес логика и творчески подход, за да подпомогне ефективната работа на 

организацията, свързана с административните задачи   

• Действа в съответствие със стандартите и кодекс на поведение на организацията  

 

 

 



  
                          

 

Личността: 

Идеалният кандидат е с опит в разнообразни роли и общува добре, ще има силен афинитет 

към резултати и солиден мениджърски опит. Тя/ Той ще притежават също и:  

 

• Изявен афинитет към френската култура и отлично владеене на френски и български език  

• Управленски опит в комплексна среда и доказана способност за вземане на решения  

• Успешен опит в проектен мениджмънт  

• Фокус върху клиента, силни комуникационни умения и способност да убеждава  

• Способност да мотивира и вдъхновява екипна работа и да насърчава сътрудничеството  

• Надеждност, независимо мислене на открит за новостите човек, който отстоява 

дипломатично мнението си  

• Разбиране на културните различия и способност за гъвкав подход  

• Издръжливост, разбиране и чувствителност в междуличностните отношения  

• Добро владеене на английски език  

 

Предложението на Лицея:  

• Възможност за активен принос в поддържането на междукултурна среда в уважавана  

организация със силно въздействие върху образованието на нацията  

• Вдъхновяващ екип и организационна култура, която мотивира учене и знания  

• Шанс за взаимодействие с различни култури и влияние върху организационната динамика  

• Дългосрочна възможност за по-нататъшно обогатяване и развитие на личния професионален 

капацитет  

 

 

Готови ли сте да продължите да учите и да развивате своята способност за 

мултифункционалност в динамична организационна култура?  

 

Моля изпратете Вашата автобиография и мотивационно писмо (на български или английски) на 

office@aims.bg,  като включите референцията LVH – ED в предмета на мейла. Консултантите на 

AIMS Human Capital ще се свържат с всички кандидати, които са подходящи за включване в 

селекцията.  

 

AIMS International Bulgaria е част от AIMS International, водеща глобална организация за подбор на 

високи управленски позиции и лидерско консултиране, с 83 офиса в света. Ние откриваме и 

развиваме лидери, които поддържат демократично и устойчиво развитие на партньорските ни 

организации и допринасят за образа на страната ни като добро място за работа и живеене. 
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