
görev tanımı :

Gerekli boş kontenjan sayısı:
yönetici: Proje memuru
iş yeri:

• Avukat, Türkiye'de Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma altındaki Mülteciler ve Sığınmacılar için hukuki 
danışmanlık oturumları geliştirmekten ve yürütmekten sorumlu olacaktır.
• Türkiye'de Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma altındaki Mültecilerin ve Sığınmacıların çalışma, barınma, 
mülkiyet ve dokümantasyon hakları başta olmak üzere Uluslararası Koruma ile ilgili ulusal yasal ve politika 
değişikliklerini ve yönetim için taslak özetleri takip etmek.
• İlgili yasal prosedürlerde politika değişikliklerinin yaygınlaştırılması ve diğer aktörler tarafından sağlanan 
koruma hizmetlerinin hizmet haritalarının hazırlanması konusunda başta Koruma Asistanları olmak üzere 
proje üyelerinin desteklenmesi.
• Haklara ve hizmetlere erişime ilişkin bilgi eksikliklerini belirlemek ve yasal danışmanlık oturumlarını 
güncellemek için mülteci topluluğuyla ilişki kurmak.
• Avukat, zamanının %50'sini 10 ay boyunca bu programa ayıracaktır: (01/11/2021 - 31/08/2022 arası).
• Yarı zamanlı.

 Horan Derneği
 Horan Derneği (HF) Ulusal  bir sivil toplum kuruluşudur,Kar amacı gütmeyen bir kueuluştur  . 
Suriye'deki mevcut durum ve insani krizden kaynaklanan insani ihtiyaçlara yanıt olarak Suriye 

halkının acılarını hafifletmek amacıyla Mayıs 2012'de kurulmuştur. HF, farklı sektörlerde faaliyet 
göstermekte, çeşitli proje ve programları hayata geçirmektedir.

Horan Dernği Genel Mekezi, GIZ tarafından finanse edilen Koruma ve sosyal uyum yaklaşımı projesi için ihtiyaç duyulan 
destek için tam zamanlı personel alımı yapıyor.
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Çalışma Türü: yarı zamanlıTürkiye, Sakarya, Erenler

İş tanımı

Thursday, 14 October 2021

İnsan kaynakları

duc number / 2

İş kodu:
Avukat

HF05031021

Avukat İşe Alım
anlaşma şartları

İş ayrıntıları

Temel görevler:

İş özeti:



Kişilerarası, iletişim ve koordinasyon becerileri:

● İlgili alanlarda lisans derecesi.
● CBO'lar/STK'larda 1-2 yıllık deneyim.
● Sakarya'da yaşamak.
● Güçlü Eğitim alma verme Becerileri
● Güçlü raporlama becerileri.
● Güçlü Excel ve Microso  becerileri.
● İyi İngilizce dili.
● Hukuki danışma oturumları yürütme deneyimine sahip olmak – Zorunlu
● Güçlü Eğitim Oturumları-Zorunlu
●Başvuru sahibi Türk vatandaşı olmalsı veya Türk vatandaşlığına sahip olmalısı şartı

● Güçlü bilgisayar becerileri
● İyi iletişim becerileri.
● güvenilirlik, pozi flik ve esneklik

 ● veri toplama ve analizinde deneyim.  

Nitelikler / Teknik Beceriler:


