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ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ İL SORUMLUSU İŞ İLANI                      
 

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından yürütülecek olan “Suriyeli&Türk Çocukların ve Gençlerin Erken 

Çocukluk Eğitimi, Koruma, Güçlendirme ve Beceri Programları Yoluyla Desteklenmesi Projesi” 

kapsamında; 

- TKV Gaziantep Bölge Ofisi’nde çalışmak üzere Adıyaman, Osmaniye ve Kahramanmaraş 

illerindeki çalışmalarını yürütecek, 

- Hatay’da görev yapmak üzere Hatay ilindeki çalışmaları yürütecek, 

“Erken Çocukluk Eğitimi İl Sorumlusu” istihdam edilecektir. Toplam iki (2) kişi istihdam 

edilecektir. İşin süresi 15 aya kadar uzama olasılığı ile 6 aydır.    
 

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır: 
 

Aranan Nitelikler: 

 

• Üniversitelerin eğitim bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak,  

• Eğitim Bilimlerinde yüksek lisans veya eğitim formasyonu almış olmak,   

• İlgili alanda en az 4 yıl deneyim sahibi olmak, 

• Tercihen Arapça ve Kürtçe bilmek,  

• Office programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak, 

• Ekip yönetimi, yazılı ve sözlü iletişim becerileri yüksek, 

• Seyahat engeli olmamak. 

 

İş Tanımı: 

 

• Sorumlu olduğu illerde erken çocukluk eğitimi programının yürütülmesini ve koordinasyonunu 

sağlamak, 

• Program kapsamında, ekipte çalışan Supervizör ve Eğiticilerin erken çocukluk eğitimi 

konularında eğitim, teknik destek ve süpervizyon vermek, 

• Aile ve çocuklara yönelik sahadaki eğitim faaliyetlerini ve ilgili projeleri yürütmek, 

• Aile ve çocuklara yönelik gerekli olan program içerikleri ya da yeni geliştirilecek 

dokümanlardaki içerikleri geliştirmek, 

• Aile ve çocuklara yönelik program ve projelerle ilgili gerekli raporlamaları yapmak, 

• Çalışmaların birlikte yürütüldüğü ilgili kurum ve kişilerle etkin bir iletişim içinde işbirliği 

kurmak, 

• Eğitim program uygulamaları ya da erken çocukluk alanına dair her türlü bilgi, araştırma ve 

gelişmeyi takip etmek, 

• Program ilerleme raporlarının hazırlanmasını sağlamak, 

• Saha uygulamalarını EÇE Uzmanına raporlamak, 

• EÇE Uzmanı ve Program Koordinatörünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.   

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 

1- Özgeçmiş 

2- Diploma 

3- Daha önce çalışmış olduğu yerlerin referans listesi 

İlgilenen adayların bu belgelerle 22 Mart 2023 Saat 16:00’ya kadar aşağıda verilen e-mail adresine 

başvuruda bulunmaları beklenmektedir. Başvuruda bulunurken hangi pozisyon ve il/ilçe 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 
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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: 14 Çankaya/Ankara 

0312 8145388 

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


