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ОГОЛОШЕННЯ
про відкритий конкурс
на позицію PR-фахівця БО «Позитивні жінки»
І. Обсяг послуг
PR-фахівець БО «Позитивні жінки» надає наступні послуги:
Розробка та робота згідно комунікаційної стратегії організації.
Підготовка інформаційних матеріалів (написання статей, новин, анонсів та прес-релізів).
Ведення сторінки в соціальних мережах та підтримка діяльності сайта організації.
Формування медіа-пулу та побудова комунікацій з представниками національних та
регіональних ЗМІ для висвітлення роботи організації та її проектів.
5. Співпраця у сфері публічної комунікації з партнерськими організаціями та органами
місцевого самоврядування.
6. Моніторинг медіа та інформаційних ресурсів.
7. Створення єдиного алгоритму інформування представниць спільноти про рішення, які
прийняті та події які відбулися.
8. Медіа супровід адвокаційних заходів та надання пропозицій задля якісного
представлення інтересів спільноти, жінок, які живуть з ВІЛ.
9. Ведення бази даних представників національних, регіональних ЗМІ та партнерів
організації.
10. Рецензія тексту, відповідність стилю та дизайну інформаційної продукції організації.
1.
2.
3.
4.

ІІ. Звітування
PR-фахівець звітує координаторці проекту. Звіти надаються не пізніше 25 числа, поточного
місяця.
ІІІ. Термін надання послуг відповідно до технічного завдання
Термін виконання робіт – з 01 лютого 2019 р. по 31 грудня 2019 року.
ІV. Умови здійснення оплати
Оплата послуг, зазначених у технічному завданні, здійснюється після надання послуг у повному
обсязі, звітування з підтверджуючими документами та підписання Акта про надання послуг.
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V. Кваліфікаційні вимоги
-

вища освіта;
досвід роботи у громадському секторі (сфера охорони здоров’я та/або прав людини),
досвід роботи з ключовими спільнотами додатково вітається;
досвід роботи у сфері публічних комунікацій
розуміння специфіки спільноти жінок, які живуть з ВІЛ, толерантне ставлення до
уразливих груп;
комунікаційні навички;
зацікавленість в забезпеченості сталості послуг у сфері протидії епідеміям соціально
небезпечних захворювань та формування ефективної системи громадського здоров’я;
здатність працювати у команді;
за умов однакового досвіду, який відповідає загальним вимогам конкурсу, перевага
надаватиметься жінкам, які живуть з ВІЛ і які можуть виступати з відкритим обличчям.
Перелік документів, які необхідно подати:

1. Резюме/CV та мотиваційний лист з описом релевантного досвіду.
2. Документи на підтвердження освіти (дипломи, сертифікати, тощо).
3. Якщо учасник має статус ФОП необхідно надати такі реєстраційні документи: копія Свідоцтва
про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця або Виписки з єдиного державного реєстру,
свідоцтво платника податку.
Документи, які передбачають підпис учасника конкурсу, мають бути підписані та надіслані
скан –копії.
Документи подаються в електронному
mio.positive.women@gmail.com

вигляді

на

Термін подання документів: до 29 січня 2019 р. включно.
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