Координатор проектів ОБСЄ в Україні оголошує конкурсний відбір на посаду:

Експерт з проведення проектної оцінки
Проект «Підтримка національного діалогу щодо реформ»
Стисла інформація про проект:
Фінансування цієї посади передбачене в рамках проекту додаткового бюджету «Підтримка
національного діалогу щодо реформ». Загальний період реалізації проекту, який буде
оцінюватися: травень 2016 р. – квітень 2018 р. Метою оцінювання є вивчення ефективності
підходу Координатора проектів ОБСЄ в Україні до фасилітаціїї діалогу в українському
суспільстві, а також задля забезпечення відповідності вимогам донорів щодо ефективного
використання ресурсів ОБСЄ. Команда експертів вивчатиме результати проекту, прогрес у їх
досягненні та сталість таких результатів. Очікується, що команда проведе аналіз відповідності
проекту до потреб українського суспільства і сформулює рекомендації щодо можливих
подальших ініціатив та шляхів покращення розробки та імплементації майбутніх проектів.
Оцінювання буде проведене в три етапи: попереднє, середньострокове та фінальне.
Національний експерт буде працювати в команді, яку очолюватиме міжнародний експерт з
проектної оцінки.
Будь ласка, зверніть увагу, що це короткострокове експертне завдання на загальний
період орієнтовно 60 робочих днів. Експерт працюватиме дистанційно, з можливістю
подорожувати у разі необхідності.
Опис завдання:
Завдання експерта з проектної оцінки включатимуть:


аналіз існуючої інформації щодо контексту, національної політики та пріоритетів, а
також роботи офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні, що стосуються реалізації
оцінюваного проекту;
надання стислих звітів англійською мовою інформації, яка є доступною виключно
українською та російською мовами;
участь у розробці деталізованої методології (початкового звіту) для оцінки проекту;
організація зустрічей та проведення інтерв’ю з партнерами та зацікавленими сторонами;
здійснення візитів в регіони України у разі необхідності;
вивчення документації щодо підтримки, яку надає ОБСЄ в Україні, включаючи
статистичні дані, наукові дослідження, опитування, пов’язані з проектною діяльністю, а
також вивчення проектної документації, звітів щодо передумов та процесу
імплементації проектів, технічних звітів, тощо;






Вимоги до кандидатів:






Вища освіта у сфері соціальних, гуманітарних, математичних та економічних наук;
політології, міжнародних відносин або аудиту; науковий ступінь буде перевагою;
Щонайменше 2 роки досвіду в проведенні
проектної
оцінки у сферах
діалогу,
соціального єднання, реформування та належного урядування;
Відмінне знання англійської, української та російської мов;
Відмінні аналітичні та організаційні навички;
Здатність ефективно співпрацювати з представниками різних національностей та
культур та релігій.

Рівень оплати:
У відповідності до шкали розцінок Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Посада лише для резидентів України. Для участі у конкурсі просимо використовувати систему
подання заявок через мережу Інтернет, за адресою: www.osce.org/employment; номер вакансії:
VNUKRС00429. У разі виникнення труднощів у користуванні мережевою системою, радимо
використовувати Internet Explorer. Кінцевий термін подання заявок: 23 жовтня 2016 року.
Заявки, отримані після зазначеної кінцевої дати, та заявки, надіслані не через мережеву
систему, розглядатися не будуть. У зв’язку з великою кількістю заявок, ми будемо контактувати
лише з кандидатами, запрошеними на співбесіду. Умови завдання та контракту можуть бути
докладніше обговорені під час співбесіди.
ОБСЄ залишає за собою право повторно розмістити оголошення про вакансію,
скасувати конкурс на заміщення вакансії, запропонувати посаду зі зміненими
обов’язками чи з іншою тривалістю контракту.
ОБСЄ підтримує різноманітність та неупередженість у своїй кадровій політиці та
заохочує як чоловіків, так і жінок з відповідними кваліфікаціями до подання заявок на
вакансії в організації, незалежно від національності, релігії, етнічного або соціального
походження.
Просимо зауважити, що ОБСЄ не вимагає жодних платежів на будь-якому з етапів
подання або розгляду заявок.

