Proje Yöneticisi Duyurusu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel
Müdürlüğü (DG ECHO) tarafından finanse edilen bir proje için, 11 ay süreli ve tam zamanlı olarak
çalışacak personel alımı yapılacaktır.

Proje Hakkında
AFAD, AB'nin ECHO Programı tarafından finanse edilen uluslararası “BORIS-Sınır Ötesi Risk Yönetimi”
Projesinin ortak kuruluşlarındandır.
Projenin temel amacı; Avrupa, IPA yararlanıcıları ve AB Komşu ülkelerinde önleme ve hazırlık yoluyla
sınır ötesi afet risk yönetimini güçlendirmektir.
BORIS projesi, Birlik Sivil Koruma Mekanizmasına katılan birçok ülkede sınır ötesi etki potansiyeli olan
sismik risk ve sel riskinin değerlendirilmesine odaklanmaktadır. Tipik olarak, sınır ötesi / sınırlar arası
risk değerlendirmesi, ortak veri tipi ve analiz modellerini kullanan ve ülkeler arasında oluşturulan bir
çerçevede etkinin temsil edilmesine izin veren ortak yaklaşımların kullanılmasını gerektirir. BORIS
faaliyetleri, Avrupa Konseyi'nin 1313/2013/EU sayılı kararı ile belirlediği afet riskini önleme politikaları
ile uyumludur. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin, Birlik Sivil Koruma Mekanizması (UCPM)
hakkındaki 1313/2013/EU Sayılı Kararı, katılımcı devletleri periyodik olarak ulusal risk değerlendirmesi
(NRA) geliştirmeye ve aşağıdaki maddelerde belirtilen konuları geliştirerek sınır ötesi afetlere karşı
korumayı artırmayı amaçlamaktadır:
I. Tekli doğal tehlikeler için beklenen sonuçların değerlendirilmesine ve ayrıca sınır aşan bölgelerde
çoklu risk etki karşılaştırması ve sıralamasına izin verecek, tekli ve çoklu risk değerlendirmesi için ortak
bir metodolojinin geliştirilmesi,
II. Verilerin, modellerin ve belgelerin depolanmasını ve güncellenmesini, hasar ve etki sonuçlarının
uyumlu bir yaklaşımla sunumunu ve ayrıca sonuçların görselleştirilmesini ve paylaşılmasını
kolaylaştıracak tekli ve çoklu risk değerlendirmesi ve temsili için bir platform oluşturulması
amaçlanmaktadır.

Görevler, hedefler ve yetkinlikler
•
•
•
•
•

Proje yönetim ekibinin koordinasyonunun sağlanması
Projenin uygulanmasını kolaylaştırmak için iş planlarının hazırlanması
Proje stratejisine uygun olarak tüm faaliyetlerin uygulanmasını yönetmek
Faaliyet raporları, ilerleme raporları ve nihai raporlar (hem teknik hem de finansal raporlar) gibi
gerekli raporların hazırlanmasının sağlanması,
Proje yöneticileri tarafından talep edilen işin niteliği ile ilgili diğer görevlerin yapılması,

Gereksinimler
Eğitim
•

En az 4 yıl süreli fakültelerin; işletme, uluslararası ilişkiler, halkla ilişkiler bölümlerinden veya
eğitim ve sosyal bilimler alanından mezun olmak,

Tecrübe
•
•
•

Topluluk programları (Erasmus veya Horizon vb.) kapsamında AB Destekli bir Projede Proje
yönetiminde en az 7 yıllık deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek,
IPA - Teknik Yardım Projeleri kapsamında proje direktörü veya Kilit Uzman pozisyonunda
deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek,
Acil durum projelerinde / insani yardım projesinde görev almış olmak,

•
•
•

İyi düzeyde bilgisayar kullanım becerilerine sahip olmak
İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek,
Kamu kurumları ile AB destekli projede çalışma deneyimi -Tercih sebebi

Başvuru
•
•

İlgilenen adayların özgeçmişlerini planlama@afad.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.
Başvurular için son tarih 17:00 - 28.01.2022'dir.
Bilgi için 0312 25827532 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

