
 
 
 

 
 
 

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» оголошує відкритий 
конкурс для відбору  

консультанта з використання та забезпечення якості даних 
 
 
 
 
МЕТА: розвиток інституційного потенціалу у сфері моніторингу та оцінки, зокрема 
використання даних та підвищення якості даних. 
 
 
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:  

- вища освіта в сфері громадського здоров’я, соціології, епідеміології, біостатистики 
(наявність наукового ступеню є бажаним); 

- щонайменше 5 років роботи в сфері аналізу даних / епідеміології / громадського 
здоров’я; 

- наявні навички щодо комунікації та презентації результатів досліджень; 

- уважність до деталей; 

- вміння дотримуватися термінів виконання завдань; 

- вміння роботи в команді; 

- відмінні навички аналізу даних за допомогою R / SPSS /STATA або подібними 
програмами. 

 
 
ОБСЯГ РОБІТ:  

- Координувати розробку та впровадження тренінгів у рамках робочого плану 
проекту; 

- Координація аналізу та інтерпретації даних на національному, регіональному та 
місцевому рівнях; 

- Підготовка наукових публікацій за результатами проведеного аналізу; 
- Підготовка заявок щодо відповідної дослідницької діяльності; 
- Розробка дослідницьких протоколів та інструментарію досліджень; 
- Розвиток наукового потенціалу національних та регіональних представників в сфері 

громадського здоров’я 
- Інше. 

 
  



МИ ПРОПОНУЄМО: роботу в динамічній організації, можливості для професійного та 
кар'єрного росту та розвитку, достойний рівень оплати.  
Для отримання додаткової інформації про організацію, а також про його програмних 
заходах та оголошених посадах, відвідайте наш веб-сайт www.aph.org.ua. 
 
ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ:  
Зацікавлені особи можуть направляти резюме та супроводжувальні листи англійською чи 
українською мовами Яні Панухник (panukhnyk@aph.org.ua).  
В супроводжувальному листі обов’язково вказуйте, на яку саме позицію Ви подаєтесь 
(Консультант з використання та забезпечення якості даних).  
Кінцевий строк подачі заявок: 20 червня 2017 року, 18:00.  
 
ПРОСИМО ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА НАСТУПНЕ:  
1. Документи, подані на відкритий конкурс, отримані після кінцевого строку подачі заявок, 
не розглядатимуться.  
2. Відібрані кандидати будуть сповіщені про результати конкурсу протягом 30 робочих 
днів після кінцевого строку подачі заявок.  
3. Результати буде повідомлено електронною поштою на адресу, зазначену в резюме. 

 
 
 
 

Альянс громадського здоров’я дотримується політики рівних можливостей та вітає 
участь у конкурсі кваліфікованих кандидатів з різних груп населення. 

 

http://www.aph.org.ua/

