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 mecliste.org Program
Koordinatörü 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 “mecliste.org Program Koordinatörü İş Başvurusu”
yazarak, ik@birarada.org adresine göndermeleri gerekmektedir.
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.
Ünvan: Program Koordinatörü (Mecliste.org)
İş Tanımı:
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Proje kapsamında kullanılan mecliste.org platformunun proje süresince yapacağı tüm çalışmaların
içerik üretimi ve iletişim planını oluşturmak ve yürütmek
Mecliste.org çalışmaları için genel siyasi gündemi, meclis gündemini, komisyon gündemlerini ve
medya yansımalarını günlük olarak takip etmek, mecliste.org içerik planı doğrultusunda analizler
yapmak, günlük bültenler hazırlamak
Mecliste.org için uzmanlar, akademisyenler ve sivil toplum liderleriyle yakından çalışarak düzenli
içerikler üretmek
Yapılacak çalışmalar ve analizler kapsamında milletvekilleri, yasama uzmanları, meclis yetkilileri ile
yakın ilişkiler geliştirmek, iletişimi yürütmek
Denge ve Denetleme Ağı’nın bütün meclis ilişkilerinden sorumlu olmak
Yasama izleme eğitimlerini koordine etmek
Platform kullanıcıları, hedef kitlesi ve diğer paydaşlar ile etkileşimi sağlamak
Platformun sosyal medya hesaplarını, Sosyal Medya ve İçerik Sorumlusu desteği ile koordine etmek
Platformun dijital varoluşunu yönetmek
Platformun kitlesinin gelişmesini ve kamuoyunda görünürlüğünü sağlamak
Platformdaki tartışmaları takip ederek, içerik ve kitle kurallarını güncel tutmak
Birimlerle koordineli çalışmak
Proje süresince platformun diğer kurumlarla yapabileceği çalışmaları kurgulamak, koordine etmek
Diğer ekiplerle koordineli bir şekilde program için fon geliştirmek, ilgili ulusal ve uluslararası
kurumlarla ilişkileri yürütmek

Aranan Özellikler
●
●
●
●

Tercihen Sosyal Bilimler alanında, en az 4 yıllık lisans derecesine sahip olmak
Benzer bir pozisyonda en az 4 yıl deneyim sahibi olmak, tercihen yasama ve yasama izleme
deneyimine sahip olmak
Siyasi gündeme hakim olmak, siyasi ve sosyal gelişmeleri analiz etme ve raporlama becerisi
taşımak
Yazılı ve sözlü iletişim becerileri yüksek, farklı formatlarda içerik ve metin üretme becerisine ve
tecrübesine sahip olmak
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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
Seyahat engeli bulunmamak, yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek

