
İzleme, Değerlendirme ve Kapasite Geliştirme Asistanı 
 
Yer: Ankara 
Süre: 5 ay - Tam zamanlı 
 
Görev Tanımı: 
 

● ICHILD’ın çocuk çalışmaları alanındaki araştırmalarını tamamlamak ve saha 
araştırmaları süreçlerini süpervizyon altında yürütmek, 

● Çocuk katılımı ile ilgili literatür taramalarını yürütmek, araştırmaları takip etmek, 
raporlamak ve uygulama süreçlerine destek vermek 

● ICHILD’ın aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak 
● ICHILD’ın tekil faaliyetlerinin, toplantılarının raporlarını tutmak ve arşivlemek 
● Saha çalışmalarında ve toplantılarındaki organizasyon ve uygulama süreçlerine 

destek olmak  
● Çocuk hakları ile ilgili veri toplama, düzenleme ve paylaşma konularında ekibe 

destek sağlamak 
● ICHILD için olası işbirliklerini takip etmek ve geliştirmek 
● Güncel hibe ve fon ilanlarını takip etmek. Başvuru süreçlerinde ekibe destek olmak 

 
Aranan Özellikler: 
 

● Şehir dışı seyahat engeli bulunmaması 
● Ankara’da ikamet eden veya ikamet edebilecek olması 
● İyi derecede İngilizce bilmesi  
● Bilgisayar ve Microsoft Office araçlarına hâkim olması, dijital becerilerinin güçlü 

olması 
● Hak temelli çalışmalara dair temel bilgi sahibi olması 
● Masa başı araştırma, literatür taraması ve raporlama alanında kanıtlanabilir deneyim 

sahibi olması 
● Gönüllü veya profesyonel olarak daha önce STÖ’lerde deneyimli olması 
● 30 yaş altında olması 
● Proje faaliyetlerine bağlı olarak esnek çalışma sürelerine uyum sağlayabilmesi 

 
Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2021 
 
Başvuracak bireylerin özgeçmişlerini ve motivasyon mektuplarını hr@ichildforchild.org adresine İş Başvurusu 
0221 mail başlığı ile göndermeleri gerekmektedir. Bu mail adresine ilgili belgeleri göndermeyen bireylerin 
başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Özgeçmişlerin en fazla 3 sayfa uzunluğunda olması ve ilgili 
pozisyonla ilişkili bilgileri içermesi gerekmektedir. 
 
 
 
 
 
 



ICHILD Hakkında 
 
ICHILD - Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği, 2019 yılında kurulmuş, kar amacı 
gütmeyen bir dernektir. ICHILD'in temel amacı, çocuklara ve gençlere Birleşmiş Milletler 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kapsamında sahip oldukları hakları aktarmak ve bu hakları 
kullanacakları araçları güçlendirmektir. Bu kapsamda her türlü bilgilendirme, savunuculuk, 
tanıtım ve farkındalık faaliyetlerini yürütür. ICHILD, çocuğun yüksek yararını gözetir ve 
yürüttüğü tüm çalışmalarda çocukların katılım hakkını ön planda tutar. 
  
ICHILD, çocukları her türlü risk, hak ihlali, ihmal ve istismardan korumak ve uygun ortamı 
sağlamak için tüm personeli, gönüllüleri, ortakları, tedarikçileri ve yüklenicileri ile Çocuk 
Güvenliği & Cinsel Sömürü ve Koruma politikasını taahhüt eder. ICHILD, çocukların cinsel 
sömürü ve istismarına karşı sıfır tolerans politikasını benimsemektedir.  
  
Çocukların toplumda eşit yurttaşlar olarak kabul edilmesini savunan ICHILD, çocukları ve 
gençleri ilgilendiren çeşitli konularda da hak sahibi olan öznelerle, yani çocuklarla birlikte 
çalışmalar yürütüyor. 
 
Daha fazla bilgi edinmek için ichildforchild.org web sitesini veya derneğin sosyal medya 
adreslerini inceleyebilirisniz. 
 
 
 
 
 
 


