PROJE UZMANI İLANI
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi
Projesi’nde çalışmak üzere Proje Uzmanı arıyor.
TÜSEV, Yasal Çalışmalar Programı altında Mayıs 2018-Nisan 2020 yılları arasında Avrupa Birliği ve
Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve
Geliştirilmesi Projesini yürütecektir. Proje kapsamında sivil toplum kuruluşlarını (STK) ilgilendiren
yasal ve mali mevzuat hakkında farkındalık yaratılması, sivil toplum için elverişli ortamın izlenmesi ve
geliştirilmesi ile Kamu-STK işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla faaliyetler yürütülecektir.
TÜSEV, Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesinin koordinasyon,
uygulama ve raporlama aşamalarında tam zamanlı olarak İstanbul’da çalışacak Proje Uzmanı arıyor.
Proje Koordinatörüne bağlı olarak çalışacak Proje Uzmanı’nın öncelikli sorumlulukları aşağıdaki
gibidir:
Sorumluluklar
•
•
•
•
•
•
•
•

Proje Koordinatörünün rehberliğinde proje faaliyetlerinin uygulanması ve koordinasyonuna
katkı sağlanmak,
Proje faaliyetleri kapsamında yapılan toplantıların notlarını hazırlamak,
Proje kapsamında ilgili paydaşlara sunulması gereken raporların hazırlanmasına katkı sunmak,
Projenin kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve akademik kuruluşlardan paydaşları ile
ilişkilerin geliştirilmesi ve yürütülmesine destek olmak,
Projede yer alan toplantı, seminer ve konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesi için gerekli
organizasyon çalışmalarının yürütülmesi ve üçüncü partilerle ilişkilerin takibine destek olmak,
Projede yer alan araştırma ve yayınlara içerik desteği sağlanmasına ve koordinasyonun
yürütülmesine destek olmak,
Proje dokümanlarının dosyalanması, arşivlenmesi ve veritabanının güncel tutulmasından
sorumlu olmak,
Projenin iletişim faaliyetleri ve materyallerinin hazırlanmasına destek olmak.

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

Üniversitelerin tercihen sosyal bilimler bölümlerinden en az lisans derecesine sahip olmak,
Sivil toplumda proje yönetimi ve raporlama konusunda en az 1 yıllık deneyime sahip olmak,
Sivil toplum ve Kamu-STK işbirliği konularında deneyim sahibi olmak (tercih sebebidir),
Farklı alanlardan paydaşlarla ilişki geliştirme ve işbirliği yürütme becerilerine sahip olmak,
Türkçe ve İngilizce dillerinde kendini sözlü ve yazılı olarak güçlü şekilde ifade edebilmek,
Microsoft Office programlarını ileri düzeyde kullanabilmek,
Takım çalışmasına yatkın olmak ve zamanı etkin yönetebilmek,
Seyahat engeli bulunmaması,
Erkek adaylar askerlik hizmetini gerçekleştirmiş olmalıdır.

Başvuru Süreci
İlgilenen adayların İngilizce hazırlanmış özgeçmişleri ile birlikte niyet mektuplarını 20 Haziran
Çarşamba günü saat 18.00’e kadar kubra@tusev.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.
Başvuruyu gönderirken e-postanın konusunda “Proje Uzmanı” başlığı kullanılmalıdır. Yalnızca eksiksiz
olarak gönderilen başvurular değerlendirmeye alınacak ve ön elemeyi geçen başvuru sahipleri ile
iletişime geçilecektir.
TÜSEV Hakkında
TÜSEV, sivil toplumun yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek amacıyla 1993 yılında 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. Daha fazla bilgi almak için www.tusev.org.tr adresini ziyaret
edebilirsiniz.

