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Міжнародний Благодійний Фонд «Альянс громадського здоров'я» оголошує відкритий конкурсний 
відбір на позицію консультанта з надання послуг контент-менеджера 

 

Міжнародний Благодійний Фонд «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) - провідна професійна 
організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та 
іншими урядовими органами веде боротьбу з низкою епідемій, у т.ч. ВІЛ/СНІД і ТБ в Україні, керує 
профілактичними програмами та надає якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на 
місцях.  

 

Альянс шукає: 
 
• креативного, 
• з гарним володінням англійською, 
• розуміючого молодіжну культуру, 
• відповідального, 
• вдумливого і уважного до теми і робочих завдань, 
• що отримує задоволення від своєї роботи  

контент-менеджера в команду по розробці молодіжного інформаційно-розважального Інтернет-ресурсу. 

 

ОПИС ПОСЛУГ 

МЕТА: 
 
Наповнення інтернет-ресурсу спрямованого на збереження здоров'я молоді і зосереджений на питаннях 

клубної культури, сексуального життя, міжособистісних відносин, споживання психоактивних речовин та 

інших важливих для молоді темах.  

 

ОБОВ'ЯЗКИ: 
 
• аналіз існуючих зарубіжних і українських джерел актуальної інформації; 
• пошук і відбір новин, статей, іншої вербальної і візуальної інформації, яка може зацікавити молодь і 
відповідає цілям ресурсу; 
• написання текстів для інтернет-ресурсу і соціальних мереж; 
• розміщення інформації на сайті і інших інтернет-ресурсах; 
• ведення блогу, сторінки новин; 
• аналіз використання сайту, виявлення слабких місць і внесок в його розвиток; 
• просування ресурсу в соціальних мережах. 

 

ВИМОГИ: 

• Досвід роботи контент-менеджером від 1 року; 
• Практичні навички написання статей, новин, прес-релізів та інших інформаційних продуктів; 
• Досвід ведення сторінок у соціальних мережах; 
• Вміння знаходити достовірні і актуальні новини, графіку і відео, і інше; 
• Базові навички роботи в графічному редакторі (Adobe Photoshop, Illustrator); 



• Базове розуміння SЕО; 
• Базові знання HTML / CSS (може самостійно зверстати статтю або зробити таблицю на сторінці); 
• Вільне володіння українською та російською мовами, грамотна усна і письмова мова; 
• Знання англійської на рівні advanced; 
• Уміння обробляти великі обсяги інформації; 
• Базове розуміння UI / UX; 
• Розуміння сучасної молодіжної та клубної культури; 
• Грамотність; 
• Організованість; 
• Уважність. 

 

Як взяти участь у конкурсі: будь ласка, надсилайте своє резюме мотиваційний лист та приклади ваших 
робіт українською / російською мовою за адресою: gaponenco@aph.org.ua . В темі листа має бути 
зазначено "назва позиції і Ваше прізвище" 
 

Термін подачі заявок: 30 листопада 2017 року 

 

Контент-менеджер надаватиме послуги на умовах цивільно-правового договору до червня 2018 року з 
можливістю продовження. 

 

Альянс громадського здоров'я працює відповідно до політики рівних можливостей, тому наймає на 

роботу кваліфікованих фахівців з різних секторів суспільства, незалежно від їх соціально-демографічних 

характеристик, ВІЛ статусу, і індивідуальних переваг. 
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