
BÖLGESEL GENÇLİK PLATFORMU KOORDİNATÖRÜ İŞ İLANI 

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Türk ve Suriyeli çocuk ve gençlere yönelik 
uygulanmakta olan “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Suriyeli ve Türk Çocuk ve Ergenler İçin Koruma, Sosyal 
Uyum ve Güçlenmeye Destek Projesi” kapsamında “Bölgesel Gençlik Platformu Koordinatörü” istihdam 
edilecektir.  

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır: 

Aranan Nitelikler: 

1. Üniversitelerin 4 yıllık sosyal bilimler (tercihen) fakültelerinin birinden mezun olmak, 
2. Gençlik, geçici koruma kapsamındaki gruplarla en az 2 yıl profesyonel çalışma deneyimine sahip olmak,  
3. Sosyal uyum eğitimleri veya faaliyetleri deneyimleri olmak,  
4. Proje yazma, yönetme, gençlik girişimciliği konularında deneyim sahibi olmak,  
5. MS Office (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) ve internet programlarını bilen, 
6. Sonuç odaklı, ekip çalışmasına yatkın, motivasyonu yüksek, 
7. İletişim yeteneği yüksek, problem çözme yeteneğine sahip ve kriz yönetebilen, 
8. Tercihen İngilizce ve Arapça bilmesi, 
9. Seyahat engeli olmayan adaylar aranmaktadır. 

İş Tanımı: 

1. Proje kapsamında yapılacak eğitim, toplantı, koordinasyon toplantılarının organize edilmesi, 
2. Uygulama raporlarının hazırlanması ve İzleme-Raporlama ekibine iletmesi,  
3. Düzenlenecek organizasyonlarında iş bölümünün, katılımcı listelerinin, aktivitelerin hazırlanması, 

raporların oluşturulması ve tüm çıktıların arşivlenmesi, 
4. Aylık aktivite ve eğitim programlarının hazırlanma sürecinde proje ekibine destek olunması, 
5. Gençlik Platformu kurumsallaşmasına yönelik (tüzük, yönetmelik, iş tanımı vb hazırlanması) çalışmalara 

destek olmak, 
6. Gençlik Platformu sekretaryasını yürütmek, 
7. Program Koordinatörü tarafından proje kapsamında istenecek diğer ilgili işleri yerine getirmesi. 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 

1- Özgeçmiş 
2- Diploma 
3- Daha önce çalışmış olduğu yerlerdeki yöneticilerini içeren  referans listesi 

İlgilenen adayların bu belgelerle 29 Temmuz 2021 Saat 16.00’a kadar aşağıda verilen mail adresine başvuruda 
bulunmaları beklenmektedir. 

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., MalcolmX Cad., Bayındır Apt. No:24/14 Çankaya/Ankara 
0312 8145388 
e-mail: ik@tkv-dft.org.tr 


