ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DİREKTÖRLÜĞÜ

İSTASYON TEDÜ SOSYAL İNOVASYON MERKEZİ

GENEL NİTELİKLER
Üniversitemizin Araştırma Teknoloji ve İnovasyon Direktörlüğü’ne bağlı İstasyon TEDÜ
Sosyal İnovasyon Merkezi’ nde “Proje Sorumlusu” pozisyonunda görevlendirilmek üzere,
görev tanımında detaylandırılmış olan süreçleri uygun yetkinlikleri ile yürütebilecek takım
arkadaşı arıyoruz:












Üniversitelerin “Lisans” programlarından mezun,
Benzer pozisyonda minimum 5 yıl görev almış,
Araştırma yöntemlerine hakim: veri toplama, analiz etme ve değerlendirme süreçlerinde
deneyim sahibi
MS/Office programlarını çok iyi derecede kullanabilen,
Çok iyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip (Okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı),
Problem çözme ve raporlama kabiliyeti gelişmiş, kontrol yönü güçlü ve analitik düşünce
yapısına sahip,
Takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi kuvvetli,
Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,
Değişime açık ve kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan,
Ankara’ da ikamet eden

İŞ TANIMI










Proje fikri ve içeriği üretme çalışmalarını koordine etmek
Proje teklifi hazırlama süreçlerini yürütmek
Proje faaliyetlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi için belirlenen araçları etkin şekilde
kullanmak
TEDÜ içi ve dışındaki proje paydaşları ile iletişimi sağlamak
Maliyet ve zaman çizelgelerinde gerçekleşme bilgilerini düzenli olarak takip etmek ve
herhangi bir sapma durumunu bildirmek
Proje süresince üretilmiş olan tüm çalışmaları/belgeleri düzenlemek ve arşivlemek
Etkinlikler koordine etmek
İdari süreçleri yürütmek
Proje konusu ile ilgili ekosistemde yapılan çalışmaların, etkinliklerin takibini yapmak
ve proje ekibini haberdar etmek

İstasyonTEDÜ Sosyal İnovasyon Merkezi, sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik
ekosistemini geliştirmek üzere çalışan ve sosyal fayda odaklı aktörleri bir araya getiren çok
işlevli bir ortak üretim alanıdır.
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İstasyonTEDÜ; bir fikir atölyesi, topluluk merkezi, etkinlik merkezi ve ortak çalışma alanı
olarak 8 Nisan 2016’dan beri TED Üniversitesi’nde faaliyet göstermektedir. İlgili yapı,
eğitimler vererek, finansal olmayan destekler sağlayarak ve araştırmalar yürüterek ekosistemi
güçlendiren ve birleştiren aracılık faaliyetleri gerçekleştirmektedir.
Bu faaliyetlerini sürdürülebilir şekilde yürütmek üzere İstasyonTEDÜ sosyal inovasyon ve
sosyal girişimcilik alanlarında çeşitli projeler yürütmektedir. Projeler aracılığıyla alanda
farkındalık arttırma faaliyetlerine, araştırmalara, veriye dayalı modeller üretilmesine, ağ
oluşumlarına ve iyi uygulama örnekleri çıkarılmasınına katkı sağlamaktadır.
İstasyonTEDÜ’nün şimdiye kadar yürüttüğü ve yürütmekte olduğu projeler hakkında detaylı
bilgi için tıklayınız.
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