Координатор проектів ОБСЄ в Україні оголошує конкурсний відбір на посаду:

Експерт/Тренер із застосування Європейської конвенції з прав людини
та практики Європейського суду з прав людини
(розширення експертної бази тренерів)
Проект «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя»
Стисла інформація про проект:
У рамках програми Верховенство права Координатор проектів ОБСЄ в Україні сприятиме
подальшій демократизації відносин між державою та громадянами України.
Ефективна та незалежна судова система є необхідною умовою посилення верховенства
права, захисту особистих свобод, також вона сприятиме стійкому економічному розвитку
країни. В цьому контексті, Координатор проектів ОБСЄ в Україні завжди займав перші
позиції у впровадженні в рамках людського виміру ОБСЄ проектів у сфері забезпечення
верховенства права та дотримання прав людини в Україні.
Метою проекту «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя»
(надалі проект) є посилення захисту прав громадян України в суді. З огляду на це, метою
проекту є підвищення професійної кваліфікації суддів та інших фахівців в галузі права
щодо застосування положень Європейської конвенції з прав людини (надалі Конвенція) та
практики Європейського суду з прав людини (надалі Суд).
Опис завдання:
Враховуючи необхідність розширення експертної бази, Координатор проектів ОБСЄ в
Україні запрошує до співпраці експертів/тренерів в галузі Європейської конвенції з прав
людини та практики Європейського суду з прав людини. Перед експертом будуть
поставлені такі завдання:
•

•

у співпраці з представниками Координатора проектів ОБСЄ в Україні та іншими
експертами проекту розробляти методичні матеріали в галузі Європейської конвенції з
прав людини та практики Європейського суду з прав людини (включаючи програму,
презентації, роздаткові матеріали, опитувальники, звіти);
у рамках проекту проводити тренінги/лекції із застосування Конвенції та практики
Суду.

Вимоги до кандидатів:
•
•
•
•
•
•
•
•

Щонайменше 5 років професійного досвіду на національному та/чи міжнародному
рівні, включаючи дослідницький досвід, зокрема в сфері Європейської конвенції та
рішень Європейського суду з прав людини;
Вища освіта в галузі права;
Досвід розробки методології тренінгів;
Досвід викладання/проведення тренінгів із застосування Конвенції та практики Суду;
Досвід роботи з міжнародними організаціями буде перевагою;
Вільне володіння українською мовою;
Знання англійської чи французької мови на професійному рівні буде перевагою;
Відмінні комунікативні навички;
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•
•

Акуратність та відповідальність;
Комп’ютерна грамотність.

Посада лише для резидентів України. Для участі у конкурсі прохання подавати заявки,
використовуючи електронну аплікаційну систему: www.osce.org/employment; номер
вакансії VNUKRC00297, не пізніше, ніж 09 березня 2015 року. 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 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. Заявки, отримані після зазначеної дати, розглядатися
не будуть. Умови контракту та завдання докладніше обговорюватимуться під час
співбесід з фіналістами.
ОБСЄ залишає за собою право повторно розмістити оголошення про вакансію,
скасувати конкурс на заміщення вакансії, запропонувати вакансію нижчого рівня,
змінити опис вакансії чи тривалість контракту.
ОБСЄ прагне досягнути більш збалансованого представництва та жінок і чоловіків
незалежно від їх національної, релігійної, етнічної та соціальної належності у межах
організації. ОБСЄ заохочує подавати заявки на зазначену посаду як чоловіків, так і
жінок.
Зверніть увагу на те, що ОБСЄ не передбачає сплати коштів на жодному з етапів
відбору.
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