Jelentkezz Te is a Magyar ENSZ Ifjúsági
Küldöttek Csapatába

nemzetközi szervezetek referensének!
A Magyar ENSZ Ifjúsági Küldött Program pályázatot hirdet nemzetközi szervezetekre
specializálódó küldötti csapattag felvételére. A Magyar ENSZ Ifjúsági Küldöttek célja
az ifjúság érdekeinek hiteles képviselete az ENSZ-ben, a világszervezet céljainak,
kezdeményezéseinek megismertetése és népszerűsítése a fiatalok körében, valamint
az ENSZ céljainak mentén pozitív társadalmi változások ösztönzése.
A nemzetközi szervezetekkel foglalkozó munkatárs feladata az ENSZ és a hozzá
kapcsolódó nemzetközi szervezetek, valamint fiatalok számára releváns
programjainak feltérképezése és ehhez kapcsolódóan ismeretterjesztés a magyar
fiatalok körében.
Fő feladatok:

Az ENSZ és az ENSZ-hez kötődő nemzetközi
szervezetek, valamint a hozzájuk kapcsolódó
ifjúsági programok, kezdeményezések
feltérképezése
A kutatási eredmények összefoglalása,
beszámolás az Ifjúsági Küldöttek felé
Ismeretterjesztés a feltérképezett
programokról a közösségi média segítségével

Szükséges kompetenciák:

Magas szintű kutatói készségek
Jó írásbeli kommunikációs készségek
Tájékozottság az ENSZ és a hozzá kötődő
szervezetek működésével, kezdeményezéseivel
kapcsolatban
Határozottság, kitartó munkavégzés,
rugalmasság, kreativitás
Felhasználói szintű számítógép-kezelés
Az angol nyelv magas szintű ismerete

Előnyt jelent:
Egyéb idegen nyelvek ismerete, különösképp
az ENSZ hivatalos nyelveit jelentő francia,
spanyol, orosz, kínai vagy arab nyelvtudás
Kvalitatív kutatásokkal és/vagy
ismeretterjesztéssel kapcsolatos tapasztalat
Nemzetközi szervezeteknél szerzett és/vagy
ifjúsági programokhoz kötődő
munkatapasztalat
Szociális média kezelésével kapcsolatos magas
szintű készségek

Minimális elvárás:
Érettségi

Amit kínálunk:
Munkavégzés egy kiváló, fiatalos csapat
tagjaként
Professzionális fejlődési lehetőség egy
nemzetközi megbecsülést élvező program
keretein belül
Lehetőséget arra, hogy a Magyar ENSZ
Ifjúsági Küldöttek Csapatának tagjaként az
ENSZ kezdeményezései mentén pozitív
társadalmi változásokat katalizálj és részt
vegyél az ENSZ törekvéseinek
népszerűsítésében a magyar fiatalok körében

Egyéb információk:
Rugalmas munkaidő, heti 2-5 óra,
tanulmányok vagy munkahely mellett is
végezhető feladatok
Munkavégzés az ország bármely pontjáról,
előzetes egyeztetés alapján akár külföldről
is
Betöltendő pozíciók száma: 2
A pozíció díjazása: önkéntes

Jelentkezési határidő: október 27. éjfél

A jelentkezéseket önéletrajz és motivációs
levél mellékletével a hello@hunyouth.hu
várjuk, a Magyar ENSZ Ifjúsági Küldöttnek
címezve.

