Başvuru Çağrısı
Tarım Danışmanları Olarak Görevlendirilecek Uzmanlar
1. Çağrıyı Yapan Makam
Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerine yönelik AB Teknik Yardım Projesi (EuropeAid/135398/DH/SER/R/CY)
2. Genel Bilgi:
Bu proje, tarımsal ve kırsal toplulukların ihtiyaçlarına cevap olacak bilgi ve uygulamaların aktarılması yolu ile yerel kapasite ve
becerilerin geliştirilmesi amacıyla, özel danışmanlar için bir eğitim programı düzenleme görevini üstlenmiştir. Proje, etkili ve
kaliteli hizmet sunumunun sağlanması için, her biri ayrı bir uzmanlık alanı gerektiren bir grup danışmanlık hizmetleri paketi
önermektedir.
3. Bu Çağrının Kapsamı
Bu çağrının amacı, tarımcılar, kırsal topluluklar ve kırsal işletmeler için “danışman” olarak görev almak isteyen özel uzmanlar
havuzunu tanımlamaktır.
Bu çağrının koşullarını yerine getiren özel danışmanların, proje tarafından düzenlenen ve ilgili danışmanlık hizmetlerini
sunma becerileri ve kapasitelerini belgelendirilip tanımlayacak olan eğitimlere katılmaları istenecektir.
Eğitimler, ücretsiz olacak ve teorik ve pratik oturumlardan oluşacaktır.
Sertifikayı alan danışmanlar, tarımsal ve kırsal danışmanlık sisteminin bir parçası olarak standartlar, yeni
süreçler ve teknolojiler konularında teknik destek sağlamaya ve muhtemel AB tarafından finanse edilen
Kırsal Kalkınma Hibe Programları da dâhil olmak üzere, fonlara erişim imkânı bulacaklardır.
4. Başvuru Sahipleri için Uygunluk Kriterleri:
İlgilenen başvuru sahiplerinde aranan özellikler;
I. Tarım, kırsal kalkınma, ekonomi, muhasebe, finans, proje yönetimi veya ilgili diğer konulardan birinde Lisans
Derecesi.
II. Tarımsal/kırsal alanlardaki çeşitli kapasitelerde veya kırsal kesimdeki tarımla ilgili işletmelerde en az 1 yıllık çalışma
deneyimi.
III. Adayların ana dilinin Türkçe olması gerekmektedir.
IV. Yazılı ve sözlü İngilizcenin iyi kullanımı değerli bir nitelik olarak kabul edilecektir.
V. Bilgisayar okuryazarlığı.
Kamu kurumları tarafından istihdam edilmiş adaylar uygun değildir.
5. Sunulacak bilgi ve belgeler:
I. Kapak Mektubu (Ön Yazı)
II. Europeaid formatında hazırlanmış bir özgeçmiş (CV). Özgeçmiş şablonu için lütfen ilişikteki bağlantıyı kullanınız:

http://www.tccruraldevelopment.eu/wp-content/uploads/2016/04/CV-format-EuropeAid-1.doc
III. Kimlik kartı veya pasaportun bir kopyası
IV. İletişim bilgileri (telefon numarası ve e-posta adresi)
6. Başvurular:
Tüm başvurular, projenin fas.niras@gmail.com adlı e-posta adresine, en geç 10 Şubat 2017 tarihi öğle vaktine kadar
elektronik posta olarak teslim edilmelidir.
İlgilenen başvuru sahipleri, Proje’nin e-posta adresi aracılığıyla konu hakkında açıklama talep edebilir. Uygun adayların,
mülakata katılmaları istenebilir.

