Координатор проектів ОБСЄ в Україні оголошує конкурсний відбір на посаду:

Експерт з підтримки діалогу/медіації в соціальних конфліктах
Ця вакансія видана для поповнення реєстру експертів з відповідними навичками та
кваліфікаціями. Успішні кандидати будуть включені до такого реєстру, щоб у разі потреби
Координатор проектів контактував з ними та залучав для виконання завдань, в рамках
проектної діяльності.
Стисла інформація про проект:

Координатор проектів ОБСЄ в Україні працює над імплементацією низки проектних
ініціатив, які стосуються просування Національного Діалогу в країні, що є частиною
зусиль Організації, спрямованих на подолання кризи в та навколо України. З цією метою,
Координатор проектів шукає місцевих експертів, з досвідом та необхідними
кваліфікаціями, для підготовки, організації та підтримки в якості фасилітаторів різних
діалогових зусиль. Такі зусилля можуть включати заходи різного формату, які будуть
спрямовані на запобігання конфліктам або на подолання їх наслідків. Вони можуть
стосуватися широкого спектру потенційно суперечливих та пов’язаних з конфліктами
питань, включно з суспільними, політичними чи економічними, питаннями взаємин
різних органів державної влади і громадянським суспільством та громадськістю в цілому.
Опис завдання:

Експерт працюватиме під керівництвом співробітника Координатора проектів ОБСЄ в
Україні. Завдання можуть бути наступними:
 Надавати експертну підтримку зусиллям ОБСЄ в медіації, підтримці діалогу або
реагуванні на кризові прояви в Україні;
 Надавати експертну підтримку процесам медіації, включно з врахуванням
гендерних особливостей в цьому процесі, розробкою процесу медіації, залучення
опонентів до спільної відповідальності за політику (powersharing), врахування
особливостей ситуації та потреб національних меншин;
 Аналізувати ситуацію потенційного чи актуального конфлікту, розробляти карту
учасників конфлікту, план дій щодо вирішення питань, що стосуються конфлікту
 Допомагати співробітникам проектів у плануванні та підготовці діалогових заходів,
визначати їхні параметри і особливості та діалоговий інструментарій;
 Підтримувати роботу представників ОБСЄ, які займаються питаннями медіації,
діалогу та зусиллями у відповідь на кризи;
 Проводити сесії діалогу, готувати звіти та проводити оцінку ефективності вжитих
заходів з використанням різного інструментарію, включно з опитуваннями та
формами опитування;
 Розробляти та проводити інтерактивні тренінги, коучінг та навчальні сесії в сфері
медіації та діалогу для широкого спектру зацікавлених осіб, включно з експертами,
представниками державних органів та активістами громадянського суспільства;
 Готувати методичні рекомендації для зацікавлених осіб щодо можливих діалогових
зусиль, готувати довідки по медіації та темах, пов’язаних з діалогом;
 Звітувати щодо виконання поставлених завдань та визначати потреби для
майбутньої діяльності;
 Інші завдання залежно від потреби.
Кандидат має бути готовим до відряджень у різні регіони України.
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Вимоги до кандидатів:

Обов’язкові вимоги до кандидатів:











Вища освіта;
Наявність сертифікатів та дипломів про навчання медіації та проведення діалогів,
бажано міжнародних;
Мінімум два роки професійного досвіду в сфері медіації та підтримки діалогу
Україні, знання місцевих особливостей сприйняття та культури діалогу, питань, що
можуть викликати суперечності;
Значний досвід участі в процесах вирішення конфліктів за допомогою медіації та
діалогу;
Розуміння динаміки діалогу та пов’язаних з ним процесів, безпосередній досвід у
фасилітації діалогу в Україні;
Значний досвід в проведенні аналізу конфлікту та зацікавлених осіб;
Досвід у співпраці з урядовими та неурядовими організаціями;
Навички користувача комп’ютерними технологіями (особливо програмним
забезпеченням для проведення презентацій);
Відмінні аналітичні та комунікаційні здібності;
Професійне володіння українською та російською мовами.

Характеристики, що вважатимуться перевагою кандидата:





Диплом вищої освіти з політичних та соціальних наук, психології, права чи інших
пов’язаних дисциплін;
Досвід
роботи
в
міжнародних
організаціях
або
з
міжнародними
медіаторами/експертами з діалогу;
Досвід проведення та організації тренінгів та навчання з діалогу та медіації.
Володіння англійською мовою.

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: VNUKRC00445. 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 не пізніше 26 лютого 2017 року. Заявки, отримані після зазначеної дати,
розглядатися не будуть. У зв’язку з великою кількістю заявок, ми будемо контактувати лише з
кандидатами, запрошеними на співбесіду. 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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