TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ
Denge ve Denetleme Ağı önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği çalışmalar için sekreteryada
görev alacak Dijital İletişim Koordinatörü istihdam edecektir. Pozisyon fonun süresi ile
kısıtlıdır. Görev yeri Ankara’dır. Pozisyonla ilgilenen ve gerekli özelliklere sahip olan adayların
14 Mayıs 2018, Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar yaseminbingol@sabanciuniv.edu adresine
özgeçmişlerini göndermeleri gerekmektedir.

Dijital İletişim Sorumlusu
Denge ve Denetleme Ağı, çeşitli görüş ve çalışma alanlarına sahip, farklı çevrelerden gelen 260’dan
fazla sivil toplum örgütünün oluşturduğu, Türkiye’de denge denetlemenin sağlanması için bir arada
olan bir harekettir. Bu hareketin en ‘hareketli’ işleri ise dijital dünyadan geçiyor. Dijital İletişim
Sorumlusu sesimize ses katmak için çalışacak ve tüm bu alandaki çalışmaların düzenlenmesi,
koordinasyoundan sorumlu olacak.
İş Tanımı
• Denge ve Denetleme Ağı’nın dijital iletişim stratejisini oluşturmak, takım içi iş dağılımını
sağlamak ve uygulamasını yönetmek.
• Denge ve Denetleme Ağı’nın yürüttüğü çalışmalarda dijital iletişim, sosyal medya, sosyal
inovasyon vb. alanlardaki kişi, oluşum ve kurumlarla işbirliği geliştirmek
• Denge ve Denetleme Ağı’nın sahip olduğu websiteleri, sosyal medyada hesapları ve
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hazırlamak, analiz sonuçlarına göre dijital iletişim stratejisini güncellemek
• Denge ve Denetleme Ağı’nın dijtal dünyada görünürlğünü arttırmak, mevcut dijital
topluluğunu yönetmek ve büyümesi için stratejiler geliştirmek, uygulamak
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• Bilgisayar programları, Sosyal medya araçlarını kullanmayı iyi derecede bilen
• Benzer bir projede en az 2 yıl boyunca görev almış
• Türkiye’de ve dünyada sosyal medyadaki gelişme ve yenilikleri yakından takip eden
26•Mayıs’a
dek mülakatlara
çağırılan
adaylarla iletişime
Üniversitelerin
tercihen
İletişimve
yaçağırılmayan
da İİBF fakültelerinden
mezun geçecek, 30-31 Mayıs
tarihlerinde
de
mülakatları
gerçekleştireceğiz.
• Sivil toplumda çalışmaya istekli
• Farklı çevrelerden gelen, farklı siyasi görüş ve ideolojilere sahip Ağ üyeleri ve teknik birim ile
uyum içinde çalışabilecek
• Farklı işleri aynı anda yürütecek ve işleri zamanında tamamlayacak
• Takım çalışmasına yatkın
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