TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ
Denge ve Denetleme Ağı önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği çalışmalar için sekreteryada
görev alacak Saha 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.

Saha Koordinatörü
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 ‘hareket’ 7 kilit reform alanında uzmanlarla birlikte çalışmalarını
yürütmektedir. Saha Koordinatörü, Denge ve Denetleme Ağı’nın bütün merkez ve çevre illerinde,
üye ilişkilerinin yürütülmesi, topluluk oluşturma çalışmalarının yapılması, illerde yürütülecek bütün
çalışmaların koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olacaktır.
İş Tanımı
• Bölgesel/yerel düzeyde yürütülecek saha çalışmalarının planlamasına destek olmak,
uygulamak ve koordine etmek
• İl koordinatörlerini, yereldeki üyeler, paydaşlar ve il koordinatörleri arasındaki ilişkileri
güçlendirmek
• Bölgesel/yerel düzeyde üye, paydaş ve topluluk ilişkilerini koordine etmek ve ilişkilerin
sürdürülebilirliğini sağlamak
• Ağ stratejisine göre illerde düzenlenecek olan kapasite geliştirme, eğitim ve topluluk
oluşturma çalışmalarını yürütmek
• Eğitim içeriklerinin oluşturulmasına destek olmak
• Bölgesel/yerel toplantıları, faaliyetleri organize etmek (lojistik, faaliyet bütçeleri, veri kaydı,
raporlama)
• Bölgede/Yerelde ilgili tüm taraflarla düzenli olarak iletişim içinde olmak, çalışmaların düzenli
ve koordine bir biçimde gitmesini sağlamak.
• Bölgesel/yerel gelişmeleri Ağ’ın çalışmaları açısından analiz ederek, Ağ’ın ilgili gruplarına ve
sekreteryaya bildirmek/raporlamak, yürütülen programları il stratejilerine göre
değerlendirmek ve nasıl bir çalışma yürütülmesi gerektiği üzerine öneriler sunmak
• Ağ’ın bölgede/yerelde yürüteceği bütün çalışmalarda ve topluluk ilişkilerinde Ağın ilkeleri,
değerleri, deklerasyonu ve stratejik planına göre hareket etmek, güvenilirliğin
sağlandığından emin olmak, takip etme
Aranan Özellikler
• Üniversitelerin sosyal bilim bölümlerinden mezun olmak
• Sivil toplumda, tercihen sahada en az 3 yıl deneyime sahip olmak
• Yerel/ulusal siyasi gündeme hakim olmak ve gelişmeleri analiz etme becerisine sahip olmak
• Çok iyi derecede iletişim, sunum ve raporlama becerilerine sahip olmak (yazılı, sözlü,
kültürler arası)
• Farklı çevrelerden gelen, farklı siyasi görüş ve ideolojiye sahip Ağ üyeleri, topluluklar ile
uyum içinde çalışabilmek
• Farklı işleri aynı zamanda götürebilmek ve işleri zamanında tamamlamak
• Bilgisayar programları ve uygulamalarını mükemmel düzeyde kullanmak
• Iyi derecede İngilizce bilmek
• Seyahat engeli bulunmadan yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek

