HAKUKUULUTUS
21.1.2016

Turun yliopiston ylioppilaskunta on yliopistolailla säädetty itsehallinnollinen julkisoikeudellinen yhteisö, jonka
jäsenistöön kuuluu yli 14 000 Turun yliopiston perustutkinto- ja jatko-opiskelijaa. Ylioppilaskunta toimii opiskelijoiden
etu- ja palvelujärjestönä edistäen jäsenistönsä kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia pyrkimyksiä.
Tervetuloa y hteisöön jossa räväkkyys on normaalitila!
TY Y hakee koordinaattoria kehitysyhteistyön t eemaviikolle
Kehitysyhteistyön teemaviikko on osa Suom en ylioppilaskuntien liiton (SYL) koordinoimaa Viestintä- ja
globaalikasvatushanketta, joka toteutetaan vuosina 2015 ja 2016. TYY on järjestänyt kehitysyhteistyön teemaviikkoa jo
useamman vuoden ajan. Vuoden 2 016 Kehitysyhteistyöviikon teemana on Post 2 015 – tavoitteet.
Eri paikkakuntien ylioppilaskuntien koordinaattoreista koostuva ohjausryhmä koordinoi teemaviikon suunnittelua ja
toteutusta valtakunnallisesti ja se kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Koordinaattori on TYYn kehitysyhteistyösiiven
kanssa vastuussa paikallisen teemaviikon järjestelyistä. Koordinaattori kokoaa ympärilleen opiskelijoista koostuvan
v apaaehtoisryhmän, jonka avulla teemaviikko toteutetaan. Työn suunnitteluvaihe ajoittuu keväälle. Eniten työtä on
(alustavasti) lokakuussa järjestettävän teemaviikon aikana ja sen jälkeisen raportoinnin yhteydessä noin kuukauden
tapahtuman jälkeen.
Tehtäviin kuuluu:

paikallisen viikon suunnitteleminen ja järjestäminen

ohjausryhmän kokouksiin osallistuminen Helsingissä

paikallistason m ateriaalin tuottaminen

projektista raportointi

säännöllinen yhteydenpito ja hankkeesta tiedottaminen

v apaaehtoisryhmän kokousten vetäminen
Hakijalta edellytetään:

korkeakouluopintoja

kokem usta projektityöskentelystä

kiinnostusta kehitysyhteistyökysymyksiin

sitoutumista hankkeeseen vuoden 2 016 ajaksi

m ahdollisuutta osallistua perehdytykseen Helsingissä 14.–15.3.2016
Eduksi katsotaan:

aikaisempi kokemus tapahtumatuottamisesta, kehitysyhteistyöstä ja ryhmän johtamisesta
Koordinaattorina toimiminen tarjoaa erinomaisen m ahdollisuuden oppia kehitysyhteistyöstä käytännössä. Apuna
ty öskentelyssään koordinaattorilla on kehitysyhteistyösiipi, teemaviikon vapaaehtoisryhmä sekä valtakunnallinen
ohjausryhmä.
Hankekoordinaattorin työsuhde on määräaikainen 31.12.2016 asti t ai sopimuksen mukaan. Tehtävästä
m aksetaan 1 3 30 €. Työ alkaa m aaliskuussa 2016 tai sopim uksen m ukaan.
Haku aukeaa torstaina 21.1. Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee lähettää osoitteeseen tyyjarjestosihteeri@utu.fi keskiviikkoon 3.2. klo 23.59 mennessä. Haastattelut järjestetään viikolla 6 . Koordinaattori
v alitaan TYYn hallituksen kokouksessa 18.2.2016.
TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman
runsasta joukkoa eritaustaisia ihmisiä.
Lisät ietoja:
TYYn kansainvälisten asioiden asiantuntija Satu Nurmi
tyy-kvsihteeri@utu.fi
+ 3 58447961063
Tutustu viime vuoden Kehitysyhteistyöviikon aikatauluun: http://tyy.fi/fi/toiminta/kehitysyhteistyo/kehyviikko/2015

