ТУРЕЧЧИНА

ВОЛОНТЕРСТВО

ESC ВОЛОНТЕРСТВО В ТУРЕЧЧИНІ!!!
Період: 01/08/2021 – 31/05/2022
Місце проекту: Ankara, Turkey (Туреччина приймає участь у ЕРАЗМУС+
і ЄВС на рівні країн Євросоюзу, як країна-кандидат в ЄС).
Дедлайн: 07.07.2021 включно
Основні напрями діяльності волонтера:
− Волонтери нестимуть відповідальність за оновлення молодіжних
інформаційних веб-сайтів приймаючої організації, за використання
інструментів соціальних медіа (Facebook, Twitter, LinkedIn, Second Life
тощо) для поширення можливостей ЄС для молоді до переважної
більшості, оновлення новин
− Волонтерів попросять підготувати щотижневий онлайн-бюлетень про
можливості ЄС для турецької молоді, використовуючи інструменти
Eurodesk Turkey.
− Волонтери ESC в основному використовуватимуть аудіо- та
відеозаписні пристрої та готуватимуть короткі рекламні матеріали
(переважно візуальні матеріали).
Якого волонтера очікує організація:
− 18-30 років
− Знання Англійської мови на розмовному рівні (Турецька мова не є
обов’язковою, але бажаною. Будь-яка інша мова є плюсом)
− Зацікавленість в тематиці проекту
− Готовий до роботи в Інтернеті .
− Бути комунікативним, усміхненим, терплячим, дисциплінованим,
пунктуальним, працьовитим, без шкідливих звичок.
− Волонтерський досвід у міжкультурному середовищі та з молоддю /
дітьми не є обов’язковим, але є плюсом.
− Можливість використання програм Microsoft Office
− Відповідальний член команди
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Більш детально про проект https://bit.ly/3jwFKq7
Якщо ви зацікавлені в цьому проекті, надсилайте на e-mail
erasmus@union-forum.org :
CV + motivation letter (English)разом з позитивним та усміхненим фото (із
відповіддю на ключове питання «Чому саме цей проект найкращий для
Вас, а Ви- для цього проекту” (у мотиваційному листі зазначте про себе,
інтереси, хоббі, заняття, якщо є – попередній досвід громадської/
волонтерської діяльності, чому Ви хочете взяти участь в програмі ЄВС і
чому саме в цьому конкретному проекті, чим ви можете бути корисним на
проекті і тд. Обов’язково – у лівому верхньому куті листа вкажіть свої
повні особисті і контактні деталі включно із телефоном) на 1-2 сторінки

УВАГА: ТЕМА Вашого листа і надіслані Вами файли мають містити у
своїй назві Ваші Name-Surname і слово «Media Ankara». Без такого
оформлення листи не розглядатимуться. Приймаюча організація робить
остаточний вибір.
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