TAKIM ARKADAŞI ARIYORUZ
Denge ve Denetleme Ağı, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ile birlikte, İsveç
Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (Sida) mali desteği ile “Demokratik ve Aktif Vatandaşlığın Güçlendirilmesi
Projesi” kapsamında yürüteceği çalışmaları için Ağ’ın profesyonel ekibinde yer alacak Editör istihdam
edecektir. Pozisyonun görev süresi 15 Mart 2024'e kadardır, bu sürenin alınan proje desteklerine paralel
olarak uzatılması planlanmaktadır. Görev yeri Ankara’dır ve tam zamanlı(fulltime) olarak istihdam
edilecektir. Pozisyonla ilgilenen ve gerekli özelliklere sahip olan adayların 28 Nisan 2021 saat 17:00’ye
kadar, özgeçmişlerini e-posta konu başlığına “Editör İş Başvurusu” yazarak, ik@birarada.org adresine
göndermeleri gerekmektedir.
Ünvan: Editör
Denge ve Denetleme Ağı, çeşitli görüş ve çalışma alanlarına sahip, farklı çevrelerden gelen 300’e yakın sivil
toplum örgütünün oluşturduğu, Türkiye’de denge denetlemenin sağlanması için bir arada olan bir hareket.
Bu hareketin en ‘hareketli’ işleri ise iletişim ve sosyal medyadan geçiyor. Editör, sesimize ses katmak için
çalışacak ve tüm bu alandaki çalışmaların içeriklerinden sorumlu olacak.
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Denge ve Denetleme Ağı’nın politika geliştirme, savunuculuk ve iletişim çalışmalarının
içeriklerini geliştirmek
Siyasi gelişmeleri ve medyadaki yansımalarını yakından izlemek , bu bağlamda denge ve
denetleme alanına giren konuları Ar-Ge birimi ile birlikte belirlemek
Denge ve Denetleme Ağı’nın tüm yayınlarının ve içeriklerinin editoryal süreçlerini yürütmek
Dijital platformlar ve yayınlar için yaratıcı içerik üretim süreçlerini desteklemek
Tüm Demokrasi Barometresi* yayınlarının yazılmasını ve yayınlanmasını yürütmek
Gerektiğinde siyasi gelişmeler doğrultusunda reform grupları tarafından talep edilen konular
üzerine, ilgili uzmanlarla koordinasyon halinde politika belgeleri ve çağrı metinleri hazırlamak
Tüm yayınlar için Denge ve Denetleme Ağı içi görüş ve onay süreçlerini takip etmek ve üyelere
geri bildirimde bulunmak
Ar-Ge birimi ile birlikte düzenli siyasi danışma kurulu toplantıları ve iç toplantılara katkı vermek
Reform grupları, koordinasyon grubu, iletişim grubu ve yazı işleri birimi toplantılarına düzenli
olarak katılmak ve katkı vermek
İletişim Grubu koordinasyonuna destek olmak
Ar-Ge Koordinatörü'ne karşı sorumlu olmak
* Demokrasi Barometresi Yayınları: Politika Özetleri, Analiz Raporları, Mutabakat Raporları,
Duyurular, Yasal Uyarılar

Aranan Özellikler
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tercihen Sosyal Bilimler alanında, 4 yıllık lisans derecesine sahip olmak
Benzer bir pozisyonda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak
Siyasi gündeme hakim olmak, gelişmeleri analiz etme becerisi taşımak
Yazılı ve sözlü iletişim becerileri yüksek, farklı formatlarda, uzunlukta içerik ve metin üretme
becerisine ve tecrübesine sahip olmak
Farklı çevrelerden gelen, farklı siyasi görüş/ideolojilere sahip Ağ üyeleri, paydaşları ve teknik
birim çalışanları ile uyum içinde, etkin çalışabilmek
Farklı işleri bir arada yürütebilme becerisine sahip olmak ve zamanında tamamlamak
İleri derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip olmak
Takım çalışmasına ve birim yönetmeye uygun olmak
Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek

