Állásajánlat
Projektasszisztens pozíció betöltésére
A Budapest Centre részmunkaidős projektasszisztenst keres egy folyamatban lévő projekthez

A Budapest Központ a Tömeges Atrocitások Megelőzéséért (Budapest Centre for Mass Atrocities
Prevention) legfontosabb célkitűzése a veszélyeztetett csoportok elleni szélsőséges bűncselekmények
megelőzése. Ennek érdekében az oktatáson és az intézményi kapacitások bővítésén keresztül járul
hozzá a békefenntartáshoz, elősegíti a közösségek közötti párbeszéd létrejöttét, illetve a
radikalizáció, az extremizmus és a gyűlöletbeszéd forrásainak megelőzését, különös tekintettel a
veszélyeztetett közösségek védelmére.
A Budapest Központ projektasszisztenst keres a már folyamatban lévő “Words are Stones” projekt
megvalósításához, amelyet az Európai Bizottság finanszíroz. A több európai ország
partnerszervezeteivel együttműködésben lebonyolított, 2019 októberéig tartó projekt a rasszizmuson
és diszkrimináción alapuló online gyűlöletbeszéd ellen lép fel.
A
projektről
az
alábbi
dokumentumban
http://www.genocideprevention.eu/projects/wordsarestones/

található

további

információ:

Elvárt képességek
● Releváns területen megszerzett mesterszakos diploma (vagy folyamatban lévő mesterképzés);
● Tárgyalóképes magyar és angol nyelvtudás;
● Magyarországi lakóhely;
● Alapvető számítógépes ismeretek;
● Érdeklődés az emberi jogok, a radikalizáció, a népirtás és a tömeges atrocitások
megelőzésével kapcsolatos témák iránt;
● Nemzetközi és regionális szervezetekkel kapcsolatos alapvető ismeretek;
● A közösségi médiával kapcsolatos munkatapasztalat előnyt jelent
Feladatok:
● A projekt adminisztratív támogatása;
● A projekthez kapcsolódó események előkészítése, szervezése és lebonyolítása;
● A projekt közösségi média tevékenységeinek koordinálása, beleértve a projekthez kapcsolódó
releváns posztok megírását és terjesztését a vonatkozó közösségi médiafelületeken;
● Résztvevők toborzása a tréningekre és más, a projekthez kapcsolódó eseményekre, beleértve
az ifjúsági médiakampányt (Youth Media Campaign);
● Közösségi média “influenszerek” megszólítása, bevonása a projektbe;
● Lehetséges interjúalanyok azonosítása és felkeresése a Project Researcher-rel
együttműködésben;
● Magyar és nemzetközi médiumokkal való kapcsolattartás a publikációs lehetőségek
vonatkozásában
Szerződéses feltételek:
● Részmunkaidős szerződés 2019. november 1-ig;
● Irodai
és
otthoni
munka,

rugalmas

beosztásban.

Jelentkezési feltételek:
Jelentkezni szakmai önéletrajz, valamint motivációs levél elküldésével lehet.
Amennyiben az önéletrajz megfelel a Budapest Centre elvárásainak, a jelentkezőknek két
ajánlólevelet kell elküldeniük az első interjú előtt.
Csak a sikeres jelöltek kapnak értesítést.
A motivációs levelet,
info@budapestcentre.eu

illetve

a

teljes

önéletrajzot

a

következő
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várjuk:

