Координатор проектів ОБСЄ в Україні оголошує конкурсний відбір на посаду
Тренера для тренерів
для навчання тренерів членів виборчих комісій перед місцевими виборами 2015 року
(4 вакантні позиції)
Робота здійснюватиметься в рамках проекту «Розбудова спроможності в проведенні
навчання у виборчому процесі та підвищення обізнаності виборців»
Коротка інформація про проект:
У рамках проекту «Розбудова спроможності в проведенні навчання у виборчому
процесі та підвищення обізнаності виборців», який впроваджується Координатором
проектів ОБСЄ в Україні (КП ОБСЄ) а також проекту «Програма реформування
виборчого законодавства України», який впроваджується Міжнародною фундацією
виборчих систем (МФВС), обидва реалізуються у співпраці з Центральною виборчою
комісією України (ЦВК), КП ОБСЄ та МФВС планують надавати допомогу ЦВК у
проведені навчання для членів виборчих комісій перед місцевими виборами, які
заплановані на 25 жовтня 2015 року.
Зокрема КП ОБСЄ планує надавати допомогу у навчанні тренерів, які будуть
проводити безпосереднє навчання членів територіальних виборчих комісій (ТВК) в
рамках Програми реформування виборчого законодавства України, яка
впроваджується Міжнародною фундацією виборчих систем (МФВС).
В зв‘язку з цим КП ОБСЄ шукає експертів, які мають значний досвід у навчанні членів
виборчих комісій, для навчання тренерів, які будуть проводити навчання членів ТВК
по всій країні.
Завдання:
Перед тренером для тренерів будуть стояти наступні завдання:
1) Підготуватися до проведення навчання для тренерів відповідно до методології
та програми, запропонованої КП ОБСЄ та МФВС. Тренер має:
- Бути обізнаним у законодавстві та нормативних актах, які відносяться до
проведення місцевих виборів 2015 року
- Знати методологію та умови проведення навчання тренерів1
- Брати участь у координаційній зустрічі тренерів для тренерів
- Підготувати презентацію для навчання
2) Провести навчання у частині, за яку він відповідає, відповідно до програми
навчання та навчальної методології.
Навчання для тренерів буде проводитись з 17 по 19 вересня у Києві. Загальна
кількість тренерів складає 220 осіб. Під час навчання тренери будуть поділені на
групи. Заплановано, що навчання для тренерів буде проводити команда з 8
експертів.
Під час проведення навчання мають використовуватись лише матеріали, надані
та/чи затверджені КП ОБСЄ та МФВС.
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Вся інформація та матеріали будуть надані КП ОБСЄ та МФВС.

Вимоги до кандидата:
•

Диплом про вищу освіту з суспільних наук

•

Щонайменше 5 років професійного досвіду у проведенні навчання членів
виборчих комісій

•

Досвід розробки навчальних матеріалів

•

Відмінні знання питань, пов’язаних з навчанням членів виборчих комісій

•

Відмінне знання виборчих процесів в Україні

•

Відмінні комунікаційні навички, включаючи навички здійснення публічних
виступів та проведення презентацій

•

Відмінне письмове та усне знання української мови

•

Здатність працювати в команді

•

Досвід роботи в якості члена виборчої комісії або спостерігача на виборах буде
додатковою перевагою

•

Досвід роботи з міжнародними організаціями, урядовими установами та НУО
буде додатковою перевагою

Посада лише для резидентів України Для участі у конкурсі прохання надсилати заявки,
використовуючи електронну аплікаційну систему, що знаходиться за адресою:
www.osce.org/employment; номер вакансії: VNUKRC00342. У разі виникнення
труднощів з он-лайн системою, Ви можете заповнити Анкету для подання заявки на
вакансію в ОБСЄ, розміщену на сайті: http://www.osce.org/uk/ukraine/employment або
просто надіслати Ваше резюме. Анкету або резюме необхідно направити 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
24 серпня 2015 року. Заявки, отримані після зазначеної дати, розглядатися не будуть.
Умови контракту та завдання докладніше обговорюватимуться під час співбесід з
фіналістами.
ОБСЄ залишає за собою право, перевидавати вакансію, скасувати проведення
конкурсного відбору, змінювати або коректувати технічне завдання або строки
його виконання.
ОБСЄ прагне досягти більш збалансованого представництва жінок і чоловіків у
межах організації. ОБСЄ заохочує подавати заявки на зазначену посаду як
чоловіків, так і жінок.

