
SIHHAT-2 Projesi Kapsamında AB İletişim 
ve Görünürlük Asistanı İstihdam 

Edilecektir 

 
  

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TÜRKİYE’DE GÖÇMEN SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ (IPA 2020/417-911) 

UZMAN PERSONEL İSTİHDAMI İLANI 

  

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında 

imzalanan Doğrudan Hibe Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek olan IPA 2020/417-911 sayılı “Türkiye’de 

Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi” (SIHHAT 2) çerçevesinde görevlendirilmek üzere, “AB 

İletişim ve Görünürlük Asistanı”  istihdam edilecektir. Söz konusu pozisyon ile ilgili detaylar aşağıdaki gibidir. 

 

AB İLETİŞİM ve GÖRÜNÜRLÜK ASİSTANI 

 

Genel İş Tanımı: 

 
  AB kriterleri ve proje dökümanları çerçevesinde, iletişim ve görünürlük alanında yapılacak çalışmalarda “İletişim ve 
Görünürlük Uzmanı”na destek olmak, 

  Projenin görünürlüğünü arttırmak için planlanan etkinliklerin organizasyonunu asiste etmek,  

  Projenin sosyal medya hesapları ve web sitesinin güncel tutulmasına katkı sağlamak, 

  Tanıtıcı video ve diğer materyallerin hazırlanmasına teknik destek sağlamak,  

  Ulusal ve uluslararası medyadaki proje ile alakalı haberleri analiz ederek “İletişim ve Görünürlük Uzmanı"na düzen li raporlar 
sunmak, 

  Proje iletişim ve görünürlük aktivitelerinin raporlarını aylık bazda hazırlamak.  
Adaylarda Aranan Nitelikler: 
 
 

  “İletişim”, “İletişim Tasarımı” veya “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” bölümlerinden Lisans derecesinde üniversite mezunu olmak,  

  İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek, 

  İyi derecede MS Office programları kullanabilmek, 

  En az 2 yıl iletişim veya halkla ilişkiler ve tanıtım alanında iş deneyimine sahip olmak, 

  Özel hedef kitle için tanıtım kampanyaları tasarlama ve uygulama alanlarında deneyime sahip olmak,  

  Büyük etkinliklerin (ör. üst düzey açılış etkinliği) organize edilmesi ve yürütülmesinde deneyim sahibi olmak, 

  Sosyal medya için içerik üretme ve hesap yönetme deneyimine sahip olmak, 



  İyi derecede raporlama becerisine sahip olmak, 

  Türkiye'deki mevcut pazarlama ve iletişim sağlayıcıları hakkında bilgi sahibi olmak,  

  AB iletişim ve görünürlük kuralları konusunda bilgi sahibi olmak. 
Aşağıdaki nitelikler adaylar için öncelikli tercih sebebi olabilecektir:  
 
 

  Türkiye'de sağlık sektörü ve/veya Göçmen Sağlığı alanlarında yapılmış ulusal ve uluslararası projelerin Pazarlama ve İletişim 
çalışmalarında yer almış olmak, 

  Arapça bilmek. 
 
BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI 
 

Adaylar, başvurularını aşağıdaki e-posta adresine CV, diploma/mezuniyet belgesi ve çalıştıkları pozisyonları ile çalışma 
sürelerini gösteren çalışma belgeleri ve varsa Yabancı Dil Bilgisini gösteren belge ile tamamlamalıdır. 
 

Başvuru e-posta Adresi: cv@sihhatproject.org 
Son Başvuru Tarihi: 26 Ekim 2021 gün sonu (yerel saat ile 23:59) 
 

Eksik belge içeren ve son başvuru tarih ve saatinden sonra gönderilen başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
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