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Асистент/ка проекту КИЇВСЬКИЙ ДІАЛОГ

Міжнародний Фонд «Відродження» оголошує конкурс на заміщення вакансії асистента/ки
проекту КИЇВСЬКИЙ ДІАЛОГ в м. Київ з 3-го грудня 2018р. Конкурс проводиться в рамках
проекту «Посилення участі громадян у розвитку міста в регіонах України», що спільно
реалізується німецькою ГО «Європейський Обмін» та Міжнародним Фондом «Відродження»
за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ ФРН.
КИЇВСЬКИЙ ДІАЛОГ – це унікальна німецько-українська платформа для діалогу та обміну
досвідом, яка об’єднує мультиплікаторів зі сфери політики, бізнесу, медіа та громадянського
суспільства Німеччини та України. Проект діє з 2005 року і був першопочатково створений як
формат щорічних конференцій. З 2014 року Київський Діалог у партнерстві з Міжнародним
фондом «Відродження» розвинув мережу регіональних представництв і наразі є активним у
40 українських містах та містечках. Метою проекту є підтримка орієнтованих на реформи
громадян у регіонах України, сприяння їх участі у процесах містобудування та ефективного
управління.
Опис обов’язків:


підтримка внутрішньої комунікації та проектної діяльності восьми регіональних
представництв КИЇВСЬКОГО ДІАЛОГУ, а також комунікації з німецькими партнерами
від ГО «Європейський Обмін» (м. Берлін);



допомога в організації річної конференції, а також публічних заходів та тренінгів для
громадських організацій в регіонах: участь у розробці концепції заходу, пошук
доповідачів, партнерів та комунікація з ними;



адміністрування роботи проекту: ведення документації (підготовка протоколів, звітів
тощо), а також підтримка баз даних;



наповнення вебсайту та фейсбук-сторінки КИЇВСЬКОГО ДІАЛОГУ, підготовка
інформаційних повідомлень для висвітлення діяльності проекту;

Вимоги до кандидатів:


повна вища освіта (менеджмент організації, політологія, гуманітарні науки тощо);



досвід роботи в громадському секторі у сфері урбаністики та/або громадської участі;



досвід роботи в міжнародних проектах буде перевагою;



досвід в адмініструванні грантових коштів буде перевагою;



знання англійської та/або німецької мови (С1);

Особисті якості:


комунікабельність, неконфліктність, здатність працювати як самостійно, так і в
команді;



високий рівень відповідальності та уміння визначати пріоритети;



креативність та ініціативність;



готовність до відряджень по Україні.

Ми пропонуємо ринковий рівень заробітної плати, гарні умови праці, роботу в міжнародній
команді та можливість професійного розвитку.
Резюме та короткий мотиваційний лист надсилайте одним PDF-файлом до 25 листопада
2018р. (включно) на адресу info@kyiv-dialogue.org з поміткою “Асистент/ка проекту, Київ”.
Співбесіди відбудуться в кінці листопада ц. р.

