Project Coordinator Position at the Sabancı University Center of Excellence for Gender and
Women's Studies
Posting Date: 22.10.2015
Application Deadline: 6.11.2015
For a gender awareness project implemented by the Gender and Women’s Studies Center of Sabancı
University, a full time Project Coordinator will be hired with a one year contract, with the possibility
of extension. The Project Coordinator will be stationed at the Center's office in the Tuzla Campus of
Sabancı University.
Qualifications:
•

a BA degree in the humanities or the social sciences, preferably including significant exposure
to gender and women's studies

•

preferably an MA degree with a gender focus

•

at least three years of experience in the relevant area

•

excellent command of English and Turkish, with good oral and written communication skills

•

experience in project design and implementation

•

interest in promoting gender awareness in the education system

•

experience in active cooperation with NGOs

Job Description:
The project coordinator is responsible for the coordination and implementation of the Purple
Certificate Program for raising the gender awareness of high school teachers and university students.
Responsibilities include:
•

communicating with and enabling coordination among the stakeholders of the project,
including the Ministry of Education, Sabancı Foundation, high schools, academicians, NGOs,
and other gender initiatives

•

managing all related activities in the provinces involved in the program

•

collecting and analyzing related statistical data and preparing regular reports

•

preparing newsletters, e-bulletins and content of website

•

participating in the staff meetings and project-related activities of the Gender and Women’s
Studies Center

Some travel and working at weekends is required.
Salary is commensurate with qualifications and health insurance is included.

How to Apply:
Interested candidates should send a CV and a cover letter in English to the following address:
genderforum@sabanciuniv.edu
The cover letter should describe the applicant's interest in issues of gender and education and explain
how the applicant's skills and experience match the requirements of the job.
Selected applicants will be invited for an interview at Sabancı University within a week after the
application deadline.

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezinde
Proje Koordinatörü Pozisyonu
Đlan Tarihi: 22.10.2015
Son Başvuru Tarihi: 6.11.2015
Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi tarafından
yürütülmekte olan bir toplumsal cinsiyet farkındalığı projesi için tam zamanlı Proje Koordinatörü
alınacaktır. Pozisyon bir senelik olmakla birlikte uzatma opsiyonu bulunmaktadır. Çalışma mekânı
Sabancı Üniversitesi Tuzla kampüsüdür.
Aranan Nitelikler:
•

sosyal veya beşeri bilimler alanlarından birinde, tercihen toplumsal cinsiyet odaklı çalışmalar
da içeren lisans derecesi

•

benzer alanlarda en az üç yıllık iş deneyimi

•

tercihen yüksek lisans derecesi, özellikle toplumsal cinsiyet odaklı olmak üzere

•

proje tasarımı ve yürütme konusunda deneyim

•

eğitim sisteminde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılık

•

sivil toplum kuruluşları ile işbirliği deneyimi

Đş Tanımı:
Proje koordinatörü, lise öğretmenlerinin, üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet farkındalığını
artırma amaçlı bir proje olan Mor Sertifika Programının koordinasyonunu ve yürütülmesini
sağlayacaktır.
Sorumlulukları:
•

Milli Eğitim Bakanlığı, Sabancı Vakfı, liseler, akademisyenler, STK’lar ve diğer sosyal
girişimleri içeren çeşitli proje paydaşlarıyla iletişim ve koordinasyonu yürütmek

•

programa dahil illerdeki tüm hazırlık ve etkinlikleri gerçekleştirmek

•

projeye ilişkin veri toplama ve analiz etme, düzenli raporlama

•

projeye dair bülten, web sitesi içeriği hazırlama

•

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezinin koordinasyon toplantılarına ve projeyle
ilişkili etkinliklerine katılım

Proje illerine seyahat ve bazen hafta sonu çalışma gerektirir.
Ücret niteliklere göre belirlenir, sağlık sigortası dahildir.

Başvuru Süreci:
Đlgilenen adayların Đngilizce özgeçmiş ve başvuru mektuplarını şu adrese yollamaları gerekmektedir:
genderforum@sabanciuniv.edu
Đngilizce yazılmış başvuru mektubu adayın toplumsal cinsiyet ve eğitim konularıyla ilgisini,
pozisyonun gerektirdiği hangi nitelik, beceri ve deneyimlere sahip olduğunu açıklamalıdır.
Başvuranlar arasından seçilen adaylar son başvuru tarihinden sonraki bir hafta içinde Sabancı
Üniversitesi’ne görüşmeye çağrılacaklardır.

