The International Charitable Foundation “Alliance for Public Health”
announces external recruitment to fill the following position:

Program consultant

The International Charitable Foundation "Alliance for Public Health" is a leading non-governmental professional
organization which makes a significant impact on the epidemics of HIV/AIDS, tuberculosis, viral hepatitis and other
socially dangerous diseases in Ukraine in cooperation with state partners and civil society organizations through
providing financial and technical support to relevant programs, which cover over 300,000 members of most
vulnerable populations, which is the highest indicator in Europe. Alliance team includes over 100 professionals who
are based in Kyiv.

Purpose: to provide flawless legal support to the organization activity. Ensure compliance to local legislation, donor
requirements and internal rules and regulations, conduct legal researches; manage legal work and draft legal
documents.

Contract type: civil contract
Core Requirements:








Relevant University degree (Medicine, Public Health, etc.);
Previous experience in HIV / AIDS and public health will be a significant advantage.
Experience working with government agencies, health care facilities and community organizations.
Commitment to the fight against HIV / AIDS and a high level of motivation to work.
Perseverance, high level of responsibility, focus on results, organization in work.
Good command of written and spoken Ukrainian and Russian. Knowledge of English is an advantage.
High level of computer literacy.

We offer: work in a dynamic organization with encouraging working environment, attractive remuneration and
benefits package, opportunities for professional and career development and growth.

For additional information on the organization as well as its programmatic activities and the positions announced,
please visit our web site: http://www.aph.org.ua/

How to apply: Please send your CV and a covering letter in English and Ukrainian/Russian to
vacancy@aph.org.ua. Subject line should contain “ref, Program consultant HCT”.

Deadline for applications: 6 pm, May 31st, 2022.

Only successful candidates will be contacted for an interview.

The International Charitable Foundation “Alliance for Public Health” is committed to equal
opportunities and welcomes applications from appropriately qualified people from all sections of the
vulnerable groups devoted to Public and Personal Health issues.

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ

Назва: програмні послуги
Відповідальний департамент: Програмний департамент
Відповідальний відділ: PORT
Вид договору: договір цивільно-правового характеру

МЕТА: надання послуг з програмного супроводу для забезпечення підтримки у всіх аспектах діяльності
Міжнародного благодійного фонду «Альянс громадського здоров’я» (Альянс або організація), впровадження
основних активностей за проєктом, моніторинг виконання цілей

ВИМОГИ ДО НАДАВАЧА ПОСЛУГ:








Відповідна вища освіта (медицина, охорона здоров'я тощо).
Попередній досвід у сфері ВІЛ/СНІДу та охорони здоров’я буде значною перевагою.
Досвід роботи з державними установами, закладами охорони здоров'я та громадськими
організаціями.
Відданість боротьбі з ВІЛ/СНІДом та високий рівень мотивації до праці.
Наполегливість, високий рівень відповідальності, націленість на результат, організованість
у роботі.
Добре володіння письмовою та розмовною українською та російською мовами. Знання
англійської мови є перевагою.
Високий рівень комп'ютерної грамотності.

Опис послуг:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Забезпечення розробки та реалізації заходів Проєкту у визначених регіонах;
Контроль за виконанням стандартних операційних процедур (СОП) та рекомендацій проєкту;
Координація, контроль та оцінка діяльності регіональних консультантів;
Співпраця із регіональними закладами охорони здоров'я, НУО та іншими партнерами,
надання технічної допомоги грантоотримувачам Альянсу та партнерським організаціям.
Забезпечення грантменеджменту, проведення аналізу діяльності організацій-партнерів,
розробка планів та стратегій щодо покращення діяльності з виконання проєкту.
Регулярний аналіз та затвердження звітів;
Здійснення моніторингу діяльності консультантів, НУО
Аналіз ефективності проєкту, розробка напрямків розвитку, визначення потенційних ризиків
та запровадження відповідних дій для їх вирішення;
Підтримуйте тісний зв'язок з іншими командами Альянсу;
Здійснення моніторингових візитів;
Участь в організації та проведенні заходів – зустрічей, вебінарів, тренінгів тощо
Підготовка звітних даних та інформації за проєктом;
Виконання інших завдань керівництва.

Представник Альянсу,
відповідальний за
замовлення послуг:

Менеджер проєкту HCT

