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Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» оголошує
конкурс на посаду регіонального координатора в рамках проекту «Оптимізоване
виявлення випадків ВІЛ (OCF) та розширення лікування за підтримки спільнот
(CITI)» (OCF+CITI CDC) за підтримки Центрів контролю і профілактики
захворювань США, згідно із Надзвичайним планом Президента США по боротьбі
зі СНІДом (PEPFAR).
Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» (до листопада 2015 року
відомий як Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні») (далі –
«Організатор конкурсу») є провідною недержавною професійною організацією, яка у співпраці з
державними партнерами та громадськими організаціями здійснює істотний вплив на епідемію
ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів та інші соціально небезпечні захворювання в Україні
шляхом надання фінансової й технічної підтримки відповідних програм, якими охоплено понад
250 000 клієнтів з найбільш уразливих груп населення.
Інформація про проект, в рамках якого оголошено конкурс
Загальною метою проекту OCF+CITI є підвищення ефективності стратегії тестування на ВІЛ
шляхом роботи з групами ризику ВІЛ-позитивних ЛВІН та покращення доступу до АРТ для ВІЛпозитивних осіб шляхом їх активного залучення до програм медичного супроводу, а також
задоволення потреб ЛВІН та їх сексуальних партнерів шляхом надання їм пакету наступних
послуг:
 асистоване тестування на ВІЛ за допомогою швидких/простих тестів для виявлення
антитіл до ВІЛ;
 консультації щодо зменшення ризиків передачі ВІЛ;
 забезпечення зв’язків з послугами догляду та лікування ВІЛ через компонент кейсменеджменту в рамках проекту CITI.
Альянс шукає регіонального координатора, який працюватимете з 10 вересня по 31
березня 2019 р.
Обов’язки регіонального координатора:









Спільно з фахівцями проекту сформувати, навчити, налагодити роботу регіональних
мобільних команд для реалізації проектної діяльності.
Регулярно координувати роботу створених команд.
Впровадження порядку збору, обробки, контролю, обміну, аналізу та презентації даних.
Регулярно проводити збір, обробку та перевірку даних отриманих від надавачів послуг.
Здійснювати аналіз програмних даних (моніторинг та оцінка) впровадження програми,
підготовку аналітичних звітів, довідок та інформації для презентацій.
Надання технічної підтримки з покращення проектної діяльності виконавцям проектних
цілей та здійснення моніторингових візитів.
Тісна співпраця з фахівцями проекту з метою виконання цілей проекту.
Виконання інших завдань, що стосуються впровадження проекту.

Підпорядкування: керівнику проекту.
Загальні вимоги до кандидата:





Досвід роботи в галузі ВІЛ/СНІД буде значною перевагою;
Досвід роботи в неурядових організаціях;
Досвід управління та координування роботи команди (складом від 3 осіб та більше);
Досвід збору, акумуляції та аналізу великого обсягу інформації;


Досвід роботи із державними установами, закладами охорони здоров‘я та громадськими
організаціями;

Відповідна вища освіта (економіка, соціальні науки, управління, медична освіта, тощо);

Високий рівень комп’ютерної грамотності (робота з великими масивами даних, робота зі
спеціалізованими базами даних, тощо);
Учасник конкурсу має підтвердити кваліфікацію та відповідність встановленим критеріям відбору
спеціалістів документально (копіями відповідних документів, дипломів, сертифікатів, посадових
інструкцій).
До участі в конкурсі допускаються особи, що відповідають усім вказаним вимогам.
Персональні якості: регіональний координатор повинен бути неупередженим, толерантним,
мати високі комунікативні навички, ініціативним, та чітко формулювати та виконувати робочі
завдання. Він/вона повинні вміти працювати самостійно, налагодити ефективну взаємодію усіх
виконавців проекту в регіоні та мотивувати регіональну команду на досягнення високого
результату.
Ми пропонуємо: співпрацю з динамічною організацією, що розвивається і націлена на
результат. Основне місце роботи - Київ. Передбачені відрядження по Україні.
Як взяти участь у конкурсі: будь ласка, надсилайте своє резюме та мотиваційний лист
українською мовою на адресу denisiuk@aph.org.ua до 23.59 31 серпня 2018 р.
У темі повідомлення зазначте: «Регіональний координатор OCF+CITI»
Останній термін подання заявок: 23.59 31 серпня 2018 р.
На співбесіду (за допомогою скайпу та/або вайберу) буде запрошено тільки тих кандидатів, яких
буде відібрано за результатами попереднього розгляду резюме та мотиваційного листа.
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.

