Választási megfigyelési sajtószakértők számára szervezett tréning
(2012. október 22-26., Brüsszel)

Az Európai Bizottság által támogatott NEEDS (Network for Enhanced Electoral and
Democratic Support Project) 2012. október 22-26. között választási megfigyelési
sajtószakértők számára képzést szervez.
A tréningre maximum 14 főt várnak, amely a NEEDS irodájában (15-17 Rue Belliard,
Brüsszel 1040) kerül megrendezésre. A képzés öt teljes napot vesz igénybe, hivatalos nyelve
az angol lesz. A képzésen való teljesítményt folyamatosan értékelik és a résztvevőket a végén
minősítik, annak alapján, hogy mennyire állnak készen egy EU választási megfigyelésen való
részvételre (csapatmunka, kommunikációs készség, feladatmegoldás).
Magyarország két személyt és egy tartalékot jogosult jelölni, a részvételről a végső döntést
a NEEDS hozza meg. A tréning költségeit (kiutazás, szállás, ellátás, oktatás) az Európai
Bizottság fedezi.
Olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek és
szándékoznak 2012/2013-ban sajtófelelősként részt venni valamely EU választási
megfigyelő misszióban. Egyúttal jelezzük, hogy közvetlenül is be lehet nyújtani a
pályázatot a NEEDS-nek, ebben az esetben azt az alábbi címre kell küldeni:
gillian@needsproject.eu
Jelentkezési feltételek (a teljes felsorolás az angol nyelvű kiírásban található):
-

EU állampolgárság
Újságírói szakmai háttér, legalább 5 éves releváns szakmai tapasztalat
Az angol nyelv kiváló ismerete. A képzés nyelve angol, de előnyben részesülnek a
francia és/vagy spanyol felsőfokú nyelvtudással rendelkezők.
A pályázóknak egy esetleges misszió esetében legalább 6 hétig vagy annál tovább
rendelkezésre kell állniuk és ezt a Rosterben egyértelműen jelezniük kell.
Olyan pályázók jelentkezését várják, aki tudnak és akarnak „core team” pozícióra
pályázni a 2012/13-as időszakban.
Nemzetközi munkatapasztalat, különösen humanitárius segítségnyújtási és/vagy
kommunikációs területen előny
Választási megfigyelési missziókban (EU, EBESZ) való részvétel előny
Megfelelő elemzői és fogalmazási képesség

A pályázathoz kapcsolódóan kérik, hogy a jelentkezők frissítsék ROSTER önéletrajzukat!
A pályázati kiírás itt található:
http://web.needsproject.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=1
24&lang=en

A pályázathoz kérjük csatolni
1) rövid önéletrajzot, amelyben a pályázó kiemeli a választási megfigyeléssel kapcsolatos
hosszú távú terveit, motivációját
2) a feltételek teljesítéséről szóló nyilatkozatot:
„Alulírott ……………… kijelentem, hogy a Brüsszelben 2012. október 22-26. között
sorra kerülő választási megfigyelési sajtószakértők számára szervezett képzés
jelentkezési feltételeinek megfelelek.”
3) az alábbiakról szóló, a jelentkező és két tanú által aláírt nyilatkozatot:
„Alulírott ……………… a Brüsszelben 2012. október 22-26. között sorra kerülő
választási megfigyelési sajtószakértők számára szervezett képzésen történő részvételi
felhívásra jelentkezve kijelentem, hogy a küldetést saját felelősségemre vállalom.
Egyben tudomásul veszem, hogy annak teljesítésével kapcsolatban vagy a teljesítés
során engem ért bármely kárral kapcsolatban a Külügyminisztériumot semmilyen
felelősség nem terheli. Vállalom továbbá, hogy kiválasztásom esetén az EU választási
megfigyelőkre vonatkozó magatartási kódexben foglaltakat maradéktalanul betartom.”
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2012. szeptember 20. 12 óra (közvetlen benyújtás
esetén a határidő 2012. szeptember 24.)
A jelentkezéseket kérjük az elections@mfa.gov.hu email címre „EU NEEDS – Press
Officer” tárgymegnevezéssel elküldeni.
További információ: Schuchtár Gergely 4583563

