
Tel: 0216 424 0772  Faks: 0216 424 0771  Eposta: tudav@tudav.org  web: www.tudav.org 
Adres: PK:10 Beykoz, Istanbul  

28.12.2020 

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) 

Ekip Arkadaşları Arıyor! 

Deniz ve deniz hayatını seviyorsanız, hayalleriniz varsa, heyecanlı ve yaratıcıysanız TÜDAV 

tam size göre olabilir! 

Yöneticilik Pozisyonu 

Yer: Beykoz, Istanbul, TUDAV 

Çalışma Saatleri: Tam Zamanlı 

Son Başvuru Tarihi: 20 Ocak 2021   
Özgeçmiş ve niyet mektubu ile başvuru için eposta adresi: tudav@tudav.org 

İşe Başlama Tarihi: 1 Şubat 2021 

Sorumluluklar: 

 Karadeniz ekosistem direncine, servislerine ve mavi ekonominin gelişmesine odaklanacak

olan AB Ufuk 2020 projesinin TÜDAV ayağını koordine etmek;

 Bu proje dışındaki diğer aktif projeler ve vakıfla ilgili Yönetim Kurulu tarafından

verilecek diğer görev ve iş planlarını yürütmek;

 İletişim, sosyal medya ve PR faaliyetlerine katkı sağlamak;

 Uluslararası ve ulusal platformlarla, yakın çalışma ortamı yaratmak;

 Toplantı hazırlık, planlama ve koordinasyon işlerini yürütmek;

 Araştırma ve yayınlara destek olmak;

 Proje raporlarını yazmak; finansal hesaplara ve bütçe çalışmalarına katkı sağlamak;

 Web sitesinin güncellemesini düzenli olarak yapmak;

 Gerektiği durumlarda idari işlere destek vermek.

Tercih Edilen Özellikler 

Minimum 5 yıl iş deneyimi 

Deniz bilimleri alanında tercihen doktora veya yüksek lisans yapmış olmak 

Tercihen SCUBA en az 1 yıldız dalgıç olmak 

Çok iyi derece İngilizce bilmek 

Tercihen AB projelerinde deneyimli olmak 

Uluslararası işbirliğine açık olmak 

Seyahat sınırlamasının olmaması 

Güçlü iletişim ve organizasyon becerilerinin olması  

Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanmak 

mailto:tudav@tudav.org
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28.12.2020 

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) 

Ekip Arkadaşları Arıyor! 

Deniz ve deniz hayatını seviyorsanız, hayalleriniz varsa, heyecanlı ve yaratıcıysanız TÜDAV 

tam size göre olabilir! 

Asistanlık Pozisyonu 

Yer: Beykoz, Istanbul, TUDAV 

Çalışma Saatleri: Tam Zamanlı 

Son Başvuru Tarihi: 20 Ocak 2021   
Özgeçmiş ve niyet mektubu ile başvuru için eposta adresi: tudav@tudav.org 

İşe Başlama Tarihi: 1 Şubat 2021 

Sorumluluklar: 

 Karadeniz ekosistem direncine, servislerine ve mavi ekonominin gelişmesine

odaklanacak olan AB Ufuk 2020 projesine destek olmak;

 Bu proje dışındaki diğer aktif projeler ve vakıfla ilgili Yönetim Kurulu tarafından

verilecek diğer görev ve iş planlarını yapacak;

 İletişim, sosyal medya ve PR faaliyetlerine katkı sağlamak;

 Uluslararası ve ulusal platformlarla, yakın çalışma ortamı yaratmak;

 Toplantı hazırlık, planlama ve koordinasyon işlerini yürütmek;

 Araştırma ve yayınlara destek olmak;

 Proje raporlarını yazmak; finansal hesaplara ve bütçe çalışmalarına katkı sağlamak;

 Web sitesinin güncellemesini düzenli olarak yapmak;

 Gerektiği durumlarda idari işlere destek vermek.

Tercih Edilen Özellikler: 

Minimum 3 yıl iş deneyimi 

Tercihen deniz, doğa bilimleri alanında lisans yapmış olmak 

Tercihen SCUBA en az 1 yıldız dalgıç olmak 

Çok iyi derece İngilizce bilmek 

Tercihen AB projelerinde deneyimli olmak 

Uluslararası işbirliğine açık olmak 

Seyahat sınırlamasının olmaması 

Güçlü iletişim ve organizasyon becerilerinin olması  

Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanmak 
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