
 
 
 
 

 

EKİP LİDERİ 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 Gaziantep, 

Şanlıurfa ve Mardin illerinde görev yapmak üzere “Ekip Lideri” istihdam edilecektir. Toplam üç (3) 

kişi istihdam edilecektir.  

 

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır: 

 

 Aranan Nitelikler: 

 

• Üniversitelerin sosyal bilimler alanından mezun olmak, 

• Benzer pozisyonda en az 2 yıllık alan deneyimi olmak, 

• İnsani yardım alanında sivil toplum sektöründe çalışmış olmak ya da benzer bir tecrübeye sahip 

olmak, 

• Tercihen İngilizce ve Arapça ve/veya Kürtçe bilmek, 

• Proje raporlaması konusunda deneyim sahibi olmak, 

• MS Office programlarına hâkim, 

• Planlama ve iş takibi konusunda başarılı, 

• Çok etnikli, çok kültürlü ve çok disiplinli bir ortamda iyi çalışma ilişkileri kurma ve sürdürme 

becerisine sahip olmak, 

• Güçlü problem çözme ve örgütsel becerilere sahip olmak,  

• Seyahat engeli olmayan / aktif saha ziyaretleri yapabilecek, 

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan. 

 

İş Tanımı: 

 

• Saha ofisinin kurulduğu ildeki tüm çalışmaları koordine etmek, 

• Proje koordinatörünün yönlendirmesiyle merkezde ve sahada çalışan personelin koordine 

edilmesi, desteklenmesi, proje amaçlarına göre aktivitelerin hayata geçirilmesi ve merkezin ve 

saha çalışmalarının koordine edilmesi,   

• Ofiste çalışacak olan personelin işe alımından sonra çalışma alanını, görev ve sorumluluklarını 

tanıtmak, 

• Projede çalışanlar (PSS Kolaylaştırıcıları, Psikolog, Vaka Çalışanları, Tercümanlar, Erişim 

Çalışanı) arasında koordinasyonu sağlamak, iş planı yapmak, toplantılar organize etmek ve 

alınan kararları Program Ekibine iletmek,   

• Koruma alanıyla alakalı olan sağlık, eğitim, çocuk koruma, TCDŞ ve hukuki hizmetlere erişim 

ile ilgili sektörel hizmet haritasının oluşturulması, güncel tutulması ve ekibe bilgilendirmelerin 

yapılması, 

• Çalışanların aylık ve haftalık planlarının yapılması ve takip edilmesi, 

• Sosyal Hizmet Uzmanları için vaka yönetim sürecine destek vermek,   

• Proje Koordinatörünün yönlendirmesiyle kamu kurum ve kuruluşlar, ilgili STK’lar ile ilişkilerin 

kurulması ve yürütülmesi, 

• Çalışılan ildeki koordinasyon toplantılarının takip edilmesi ve katılım sağlanması, 

• Çalışanlar tarafından talep edilen mal ve hizmetin amacına uygun, etkin ve israfa yol açmadan 

kullanıldığını takip etmek, 

• Proje süresince tespit edilen yeni ihtiyaçlar, güçlükler, boşluklar, problemler, öğrenilen dersler 

ve iyi uygulamaları Proje Koordinatörü ile paylaşmak, 

• Veri tabanının eksiksiz bir şekilde tutulmasının sağlanması, gerekli dosyalamanın yapılmasına 

destek sağlanması. 

 

 

 

 



 
 
 
 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 

 

1. Özgeçmiş 

2. Diploma 

3. Daha önce çalışmış olduğu yerlerdeki yöneticilerini içeren referans listesi 

 

İlgilenen adayların bu belgelerle 04 Temmuz 2022 Saat 16.00’a kadar aşağıda verilen mail adresine 

başvuruda bulunmaları beklenmektedir. Başvuruda bulunurken hangi pozisyon için başvuru 

yapıldığı mutlaka 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., MalcolmX Cad., Bayındır Apt. No:24/14 Çankaya/Ankara 

0312 8145388 

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

mailto:ik@tkv-dft.org.tr

