Координатор проектів ОБСЄ в Україні оголошує конкурсний відбір на посаду:

Тренер членів виборчих комісій
(22 вакансії)
Робота здійснюватиметься у рамках проекту «Розбудова спроможності в проведенні навчання у
виборчому процесі та підвищення обізнаності виборців»
Стисла інформація про проект:
15 грудня 2013 року в Україні проходитимуть повторні вибори народних депутатів України у п’яти
одномандатних виборчих округах (№ 94, 132, 194, 197 та 223).
Для сприяння Центральній виборчій комісії України (ЦВК) в організації навчання членів дільничних
виборчих комісій, Координатор проектів ОБСЄ в Україні (ОБСЄ) шукає 22 досвідчених тренера, які
проведуть навчання для дільничних виборчих комісій у п’яти вищезазначених округах 06-08 грудня 2013
року (з п’ятниці по неділю).
Опис завдання:
Тренери проведуть навчання осіб, призначених на керівні посади у дільничних виборчих комісіях (голів,
заступників голів та секретарів) у виборчих округах № 94, 132, 194, 197 та 223 протягом 06-08 грудня 2013
року (з п’ятниці по неділю).
Тривалість одного тренінгу становить три з половиною години. Тренери працюватимуть у командах по
двоє. Кожна команда тренерів проведе від двох до шести тренінгів, залежно від логістичних
домовленостей. Кількість учасників тренінгу не перевищуватиме 50 осіб.
ОБСЄ розробить та надасть програму тренінгу. Передбачається, що до проведення тренінгу учасники
отримають / вдосконалять знання відповідних виборчих процедур за допомогою он-лайн Системи
дистанційного навчання членів виборчих комісій (Системи). Тренери переважно зосереджуватимуться на
практичних аспектах і прагнутимуть розвинути навички за допомогою навчальних груп, аналізу конкретних
ситуацій та інших завдань. Наприкінці тренінгу тренери перевірять знання аудиторії за допомогою
Системи.
Навчання охоплюватиме різні міста і райони відповідних виборчих округів. Отже, передбачається
пересування у межах відповідного виборчого округу, що забезпечуватимуться відібраною логістичною
компанією.
Після виконання завдання, команда тренерів повинна подати звіт до ОБСЄ.
Вимоги до кандидатів:
• Мінімум п’ять років професійного досвіду у сфері виборів та навчання;
• Досвід роботи із системою он-лайн навчання членів виборчих комісій;
• Диплом про вищу освіту у сфері правознавства або соціальних наук/політології буде перевагою;
• Відмінні знання виборчих процесів в Україні;
• Досвід розробки навчальних матеріалів;
• Досвід роботи членом виборчої комісії або спостерігачем;
• Відмінні навички спілкування, у тому числі вміння виступати перед аудиторією і робити презентації;
вміння управляти аудиторією;
• Відмінні навички роботи з комп’ютером;
• Вміння працювати у команді;
• Вільне володіння українською мовою;
• Досвід роботи з міжнародними організаціями, урядовими установами і неурядовими організаціями буде
перевагою;
• Кандидат повинен бути готовим/готовою подорожувати.
Посада лише для резидентів України. Успішний кандидат повинен розпочати роботу 01 грудня 2013 року.
Для участі у конкурсі прохання надсилати резюме або заявки, використовуючи електронну аплікаційну
систему, що знаходиться за адресою: www.osce.org/employment; номер вакансії: VNUKRС00166. У разі
виникнення труднощів з онлайн-системою, Ви можете заповнити Анкету для подання заявки на вакансію в
ОБСЄ, розміщену на сайті: http://www.osce.org/uk/ukraine/employment та надіслати її електронною
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поштою на адресу: oscepcu-recruitment@osce.org, зазначивши назву посади в анкеті та у темі листа, або
факсом на номер: (044) 492 0383 до уваги Любові Кравченко або поштою на адресу Координатора
проектів ОБСЄ в Україні: вул. Стрілецька, 16, 01030 м. Київ, не пізніше 18 листопада 2013 року. Заявки,
отримані після зазначеної дати, розглядатися не будуть. Умови контракту та завдання докладніше
обговорюватимуться під час співбесід з фіналістами.
ОБСЄ прагне досягти більш збалансованого представництва жінок і чоловіків у межах організації.
ОБСЄ заохочує подавати заявки на зазначену посаду як чоловіків, так і жінок.
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