
SOSYAL SİRK EĞİTMENİ İŞ İLANI                                                                                          

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından yürütülen “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Suriyeli ve Türk 

Çocuk ve Ergenler İçin Koruma, Sosyal Uyum ve Güçlenmeye Destek Projesi” kapsamında Hatay, 

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman illerinde görev yapmak üzere Sosyal Sirk Eğitmeni istihdam 

edilecektir.  

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır: 

Aranan Nitelikler: 

1. Sosyal sirk eğitmen eğitimi almış olmak, 

2. Gönüllü veya profesyonel olarak sosyal sirk eğitimleri vermiş olmak, 

3. Sosyal sirk alanında gösteri, performans yapmış olup, festival deneyimine sahip olmak, 

4. Tercihen daha önce; mülteciler, engelliler ve travma geçirmiş gruplar ile çalışmış olmak, 

5. İlgili konuda yerel, ulusal ve uluslararası projelerde profesyonel veya gönüllü olarak çalışmış 

olmak, 

6. Tercihen üniversite mezunu olmak, 

7. Rapor yazma ve dokümantasyon becerisine sahip olmak, 

8. Seyahat etmesine bir engeli olmamak, 

9. Ekip çalışması konusunda deneyimli olmak. 

İş Tanımı: 

1. Sosyal Sirk Koordinatörüyle işbirliği içerisinde eğitim ve etkinliklerin içeriklerini geliştirmek, 

2. Eğitimler için gerekli organizasyon, lojistik ve altyapı gibi hazırlıkları planlamak, 

3. Diğer eğitmenler ile koordineli bir şekilde çalışarak eğitim oturumlarını eksiksiz bir şekilde 

yürütmek,  

4. Katılımcıların bağımsz öğrenme becerilerini geliştirmek, 

5. Proje ekibi ile işbirliği içerisinde uyumlu çalışabilmek, 

6. Proje süresince ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre eğitim içerik ve faaliyetlerini güncellemek, 

7. Eğitim faaliyetlerini düzenli olarak raporlamak ve takvimle uyumunun takibini sağlamak, 

8. Proje ekibi koordinasyon toplantılarına katılmak, 

9. Aylık eğitim faaliyet raporu hazırlamak ve  proje koordinatörüne iletmek, 

10. Sosyal Sirk Koordinatörü ve Program Saha Koordinatörünün ilgili alanda vereceği diğer işleri 

yapmak.  

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 

• Özgeçmiş 

• Diploma 

• Daha önce çalışmış olduğu yerlerden alınmış referans mektupları (çalışmış olduğu işleri 

kanıtlayan belge) 

 

İlgilenen adayların bu belgelerle 30 Mart 2023 Saat 16.00’ye kadar aşağıda verilen mail adresine 

başvuruda bulunmaları beklenmektedir. Başvuruda bulunurken hangi pozisyona başvuru yapıldığı 

belirtilmelidir. 

Önemli Not: Türkiye Kalkınma Vakfı, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, 

geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır; tüm çalışan ve gönüllülerinden bu 

taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler. Türkiye Kalkınma Vakfı, cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, 



görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere Türkiye Kalkınma Vakfı’nın amaç ve 

ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir. Türkiye Kalkınma 

Vakfı, ayrıca çocuk güvenliği standartları ile cinsel sömürü ve istismarın önlenmesi ilkelerini de kabul 

eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında anaakımlaştırır. Seçilen tüm adayların bu standartlara ve 

ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar referans kontrolü ve geçmiş araştırması aşamalarından 

geçeceklerdir. Geçmiş araştırması, akademik geçmişin ve çalışma geçmişinin doğrulanmasını 

içerecektir. Seçilen adayların geçmiş araştırması kapsamında ek bilgi sağlamaları gerekebilir. 

  

Türkiye Kalkınma Vakfı 

Çukurambar Mah., Malcolm X Cad., Bayındır Apt. No:24/14 Çankaya/Ankara 

0312 8145388 

e-mail: ik@tkv-dft.org.tr 


