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Вакансія: Комунікаційний/а менеджер/ка (Київ) 
 

Міжнародний фонд „Відродження“ оголошує конкурс на заміщення вакансії комунікаційного 

менеджера/ки проекту КИЇВСЬКИЙ ДІАЛОГ. 

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 „Об'єднана мережа міст у восьми регіонах 

України задля підтримки місцевих реформ“, що реалізується німецькою ГО 

“Європейський Обмін” та Міжнародним Фондом “Відродження” за фінансової підтримки 

Міністерства закордонних справ ФРН. Метою проекту є розбудова мережі малих міст у восьми 

регіонах і втілення там програми з розвитку малих міст та громадської участі. 

Термін контракту - від 13-го травня 2019р. до 31-го грудня 2020р. Посада передбачає 80% 

(32 год/тиждень) зайнятості. 

 

Опис обов’язків: 

• розробка та впровадження комунікаційної стратегії КИЇВСЬКОГО ДІАЛОГУ в Україні; 

• консультування регіональних координаторів з питань ефективних комунікацій зі ЗМІ; 

• удосконалення та змістовне наповнення веб-сайту проекту, розробка стратегії ведення 

сторінок в соціальних мережах, підготовка нюзлеттерів; 

• розробка концепції для друкованих матеріалів, таких як брошури, листівки чи плакати; 

• медійне висвітлення проектної діяльності в Києві (річна конференція), поїздки на заходи 

в регіонах; 

• взаємодія зі ЗМІ, експертами та громадськістю, розбудова партнерств; 

• медіамоніторинг та аналіз успішності впровадження комунікаційної стратегії; 

• пошук підрядників та оголошення тендерів на необхідні послуги (для дизайнерів, 

перекладачів, друкарень); 

• досвід у впровадженні адвокаційних кампаній буде перевагою. 
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Вимоги: 

• мін. 2 роки досвіду у сфері зв'язків з громадськістю та комунікацій в неприбутковому 

секторі; 

• досвід у сфері впровадження реформ, розвитку міст та громадянської участі буде 

перевагою; 

• обізнаність в громадсько-політичному житті країни, знання регіонального політичного 

ландшафту буде перевагою; 

• розуміння медіа-ринку та наявність власних контактів з журналістами; 

• готовність до відряджень Україною та за кордон (макс. раз на рік); 

• знання англійської та/або німецької мови (С1); 

• ідентифікація себе із цілями КИЇВСЬКОГО ДІАЛОГУ. 

 

Особисті якості: 

 високий рівень відповідальності; 

 гнучкість щодо завдань та обсягів роботи; 

 уміння визначати пріоритети. 

 

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

команді. 

Резюме та мотиваційний лист надсилайте до 21-го квітня 2019р. на адресу info@kyiv-

dialogue.org з поміткою “Комунікаційний/а менеджер/ка”. Співбесіди відбудуться наприкінці 

квітня/початку травня ц.р. 
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