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MÜNHAL

AB tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından
yürütülmekte olan “Capacity Building for Project Management and Eurocodes” (Proje
Yönetimi ve Eurocode için Kapasite Geliştirme) Projesi için geçici bir proje koordinatörü
istihdam edilecektir. Pozisyon süresi 18 Haziran 2018’e kadardır*.
PROJE KOORDİNATÖRÜNDE ARANAN NİTELİKLER:
-

Üniversite veya dengi bir yüksek okul mezunu olmak

-

Proje Yönetimi konusunda deneyimli olmak

-

Avrupa Birliği Hibe Projeleri ve benzeri projelerde çalışmış olması avantaj
sayılacaktır,

-

Kapasite geliştirme eğitim programlarının geliştirilmesi ve yürütülmesinde en az 2
yıllık deneyim sahibi olması avantaj sağlayacaktır,

-

Sosyal araştırma programlarının geliştirilmesi ve yürütülmesinde en az 2 yıllık
deneyim sahibi olması avantaj sağlayacaktır.

-

Türkçe ve İngilizce dillerine hakim olmak

-

Çok kültürlü ve iki toplumlu projelerde tecrübe sahibi olması avantaj
sağlayacaktır.

*Bu münhal görevi sürdürmekte olan personelin doğum izninde olduğu müddeti kapsamaktadır.

1,Şht İbrahim Ali Sk. Çağlayan.Lefkoşa-KIBRIS Tel: 0392 22 85210 – 2271677 Fax: 0392 22 85151
home page : http: // www.ktmmob.org
e-mail: ktmmob@defne.net

Görev ve Sorumluluklar:
-

Projenin sözleşme metni doğrultusunda uygulanmasını sağlamak

-

Projede belirlenen hedeflere doğru ve zamnında ulaşılmasını sağlamak

-

KTMMOB ile AB arasındaki iletişimi sağlamak ve KTMMOB’nin tüm raporlandırma
ve AB’ne karşı tüm sorumluluklarına yerine getirmesini sağlamak

-

Projede öngörülen aktivitelerin planlama ve uygulamasını yapmak ve bu aktivitelerin
ilgili paydaşlar tarafından ilgi görmesi için gerekli iletişim stratejisini yürütmek

-

Gerçekleşen aktivitelere ilişkin detaylı raporlandırma yapmak ve aktiviteye ilişkin tüm
fotoğraf ve belgelerin düzenli şekilde saklanmasını sağlamak

-

Proje bütçesinin sözleşmeden ve yerel mevzuattan doğan sorumluluklar çerçevesinde
şeffaf bir biçimde kullanılmasını gözetmek, harcamalara ilişkin tüm belgelerin düzenli
şekilde saklanmasını sağlamak

-

İhale gerektiren satınalımlarda ihalenin düzenlenmesi ve doğrru ve adil şekilde
sonuçlandırılmasını sağlamak

-

Projeye ilişkin Proje Yönlendirme Komitesi ile sürekli iletişim halinde olmak

Başvuru için gerekli belgeler:
-

Niyet Mektubu

-

Güncel Özgeçmiş (CV)

-

Aranan nitelikleri gösterir destekleyici belgeler eklenebilir

Başvuruların, 2 Şubat 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar K.T.M.M.O. B’ne şahsen
yapılması gereklidir. Konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi mesai saatleri dahilinde KTMMOB
sekreterliğinden temin edilebilir.
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