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Вакансія: Координатор/ка проекту у м. Одеса 
 

Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурс на заміщення вакансії координатора/ки 
проекту КИЇВСЬКИЙ ДІАЛОГ в м. Одеса. 

КИЇВСЬКИЙ ДІАЛОГ – це унікальна німецько-українська платформа для діалогу та обміну 
досвідом, яка об’єднує мультиплікаторів зі сфери політики, бізнесу, медіа та громадянського 
суспільства Німеччини та України, і тим самим сприяє демократичному розвитку України. 

Конкурс проводиться в рамках проекту «Адвокація місцевих реформ в українських 
регіонах», що реалізується німецькою ГО “Європейський Обмін” та Міжнародним Фондом 
“Відродження” за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ ФРН. Ціллю проекту 
є розбудова мережі малих міст в Одеській області і втілення там програми з розвитку малих 
міст та громадської участі. 

Термін контракту - від 1-го квітня 2019р. до 31-го грудня 2020р. Посада передбачає 80% (32 
год/тиждень) зайнятості. 

 

Опис обов’язків: 

• проведення дослідження потенційних міст-учасників в області за запропонованою 
методологією та вибір цільових міст проекту на 2019/2020; 

• напрацювання концепції та організація 4 навчальних модулів на одну із 
запропонованих тем для представників громадських організацій та місцевих 
рад/адміністрацій Одеси та області; пошук доповідачів, партнерів та комунікація з 
ними, запрошення учасників, робота з місцевими ЗМІ; 

• проведення двох нетворкінгових конференцій для партнерів з Одеської обл. та інших 
регіонів, що беруть участь в проекті; 

• планування бюджету на вище зазначені заходи та відповідальність за його 
раціональне використання; 

• участь в напрацюванні концепції публікацій (тематичних брошур) на одну із 
запропонованих тем для представників громадських організацій та місцевих 
рад/адміністрацій; 
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• налагодження контактів та співпраця з представниками громадського сектору регіону 
та депутатами міської та обласної рад; 

• моніторинг реалізації грантових проектів КИЇВСЬКОГО ДІАЛОГУ в Одеській обл.; 

• співпраця з берлінським та київським офісами, а також з іншими регіональними 
представництвами КИЇВСЬКОГО ДІАЛОГУ в Україні; 

• ведення проектної документації, підготовка та написання звітів 

 

Вимоги: 

• повна вища освіта (менеджмент організації, політологія, гуманітарні науки тощо); 

• досвід роботи в міжнародних проектах; 

• мін. 2 роки досвіду роботи в громадському секторі, зокрема у сфері молодіжної 
політики, урбаністики (розвиток міського простору), інструментів електронної 
демократії та громадської участі; 

• знання англійської та/або німецької мови (С1) 

 

Особисті якості: 

• високий рівень відповідальності; 

• гнучкість щодо завдань та обсягів роботи; 

• уміння визначати пріоритети; 

• креативність та ініціативність; 

• готовність до відряджень (по Україні та за кордон) 

 

Ми пропонуємо ринковий рівень заробітної плати, гарні умови праці та роботу в міжнародній 
команді. 

Резюме та мотиваційний лист надсилайте до 21-го березня 2019р. на адресу info@kyiv-
dialogue.org з поміткою “Координатор/ка проекту, Одеса”. Співбесіди відбудуться наприкінці 
березня ц.р. 


