İletişim Uzmanı İlanı
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), 1993 yılında sivil toplumun yasal, mali ve işlevsel altyapısını
geliştirmek amacıyla vakıf ve dernekler tarafından kurulmuştur. Sivil toplumun daha elverişli bir
ortamda faaliyet gösterebilmesi ve karşılaşılan ortak sorunlara çözümler sunabilmek için çalışan
TÜSEV, çalışmalarını yüzden fazla Mütevelliler Heyeti üyesinden aldığı destekle sürdürmektedir.
Türkiye’de güçlü bir sivil toplumun varlığı için çalışan TÜSEV;
•
•
•
•
•

STK’lar için elverişli ve destekleyici yasal ortamın oluşturulması,
Stratejik ve etkin bağışçılığın teşvik edilmesi,
Kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında etkin diyalog ve işbirliğinin sağlanması,
Sivil toplumun uluslararası düzeyde tanıtılması ve işbirliklerinin kurulması,
Sivil toplumla ilgili araştırmalar yapılması amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

TÜSEV, Genel Sekreter Yardımcısına bağlı olarak, İletişim Koordinatörü ile birlikte çalışacak bir
İletişim Uzmanı arıyor. TÜSEV ekibi ile uyumlu şekilde çalışması beklenen İletişim Uzmanının
öncelikli çalışma alanları ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
Sorumluluklar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TÜSEV’in kurumsal iletişim stratejisinin ve bu strateji doğrultusunda belirlenen
faaliyetlerinin uygulanmasına destek olmak,
TÜSEV’in sosyal medya hesapları için içerik önerileri geliştirmek ve sosyal medya
hesaplarının yönetimi için gerekli desteği sağlamak,
TÜSEV web sitelerinin yenilenmesi ve düzenli olarak güncellenmesi için yapılan çalışmalara
katkı sağlamak,
TÜSEV’in Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanan e-bültenleri için içerik sağlamak ve
gönderimini yapmak,
TÜSEV’in kurumsal ya da projelere ait tanıtım malzemeleri ve yayınlarının hazırlanmasına
katkı sağlamak,
TÜSEV etkinlikleri için gerekli düzenleme ve hazırlıkları yapmak,
TÜSEV iletişim listelerinin güncellenmesine, iletişim raporlarının hazırlanmasına ve
sunumuna katkı sağlamak,
Üye ilişkilerinin geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ve üyelerden gelen taleplere cevap
verilmesi konusunda destek olmak,
TÜSEV’in iletişim çalışmaları kapsamında birlikte çalıştığı ajans ve kurumlarla ilişkilerin
yürütülmesine destek olmak.

Adaylarda Aranan Özellikler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Üniversitelerin iletişim ve sosyal bilimler bölümlerinden en az lisans derecesine sahip olmak,
İletişim alanında en az bir senelik çalışma deneyimine sahip olmak (sivil toplum kuruluşlarında
çalışmış olmak ya da gönüllülük yapmak tercih nedenidir)
Türkçe ve İngilizce dillerinde kendini sözlü ve yazılı olarak güçlü şekilde ifade edebilmek,
Temel sosyal medya araçlarının kullanımı ve yönetiminde deneyim sahibi olmak,
Microsoft Office programlarını ileri düzeyde kullanabilmek,
Web sitesi ve CRM sistemleri konusunda deneyim sahibi olmak,
Takım çalışmasına yatkın olmak ve zamanı etkin yönetmek,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
Sivil toplum ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili konuları takip etmek ve bilgi sahibi olmak tercih
sebebidir.

Başvuru Süreci
İlgilenen adayların özgeçmişleri ile birlikte İngilizce hazırlanan motivasyon mektubunu e-postanın
konusunda “İletişim Uzmanı” başlığını kullanarak 16 Kasım 2018 Cuma günü saat 18:00’e kadar
kubra@tusev.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Yalnızca eksiksiz olarak gönderilen
başvurular değerlendirmeye alınacak ve ön elemeyi geçen başvuru sahipleri ile iletişime
geçilecektir.

