
 

 
 

Всеукраїнська благодійна організація «КОНВІКТУС УКРАЇНА» оголошує конкурс на 
заміщення вакантної посади -  

Менеджер із зв’язків з громадськістю (PR) 
 

Регіон роботи – м. Київ 
 

Конвіктус – це неурядова організація, яка  працює у трьох країнах світу – Швеції, Естонії та 
Україні, надаючи підтримку уразливим верствам населення для покращення якості їх життя та 
здоров’я. Діяльність нашої організації в Україні бере початок з 2006 року. Вже 9 років Конвіктус є 
надійним партнером державних установ та громадських організацій у реалізації програм протидії 
ВІЛ-інфекції, туберкульозу, інших соціально-небезпечних хвороб, реінтеграції колишніх 
ув’язнених у суспільство та надання допомоги жінкам які постраждали від насильства. 
 

 
ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ`ЯЗКИ: 

 Розробка та втілення піар-стратегії Організації; 

 Наповнення сайту, профілів і сторінок Організації у соціальних мережах (Facebook, 
Twitter та ін.); 

 Забезпечення публічності ініціатив та проектів Організації; 

 Створення цікавих текстів та заміток; 

 Розробка креативних інформаційних матеріалів про діяльність Організації; 

 Комунікація з читачами сторінок соціальних мереж; 

 Співпраця зі ЗМІ, організація прес-конференцій, благодійних акцій, візитів тощо; 

 Підготовка публічної звітності Організації; 

 Співпраця з дизайнерами, компаніями з друку, IT –спеціалістами; 

 Здійснення фандрайзенгової діяльності; 

 Участь у підготовці та написанні  проектів; 

 Залучення партнерів, формування позитивного іміджу Організації; 

 Аналіз змін, інновацій у сфері, дотичній до діяльності Організації. 
 

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТА: 

 Вища освіта (бажано – журналістика, політологія), досвід роботи в PR-сфері від 1 року; 

 Навички роботи з графічними редакторами; 

 Вміння «легко»  та «влучно» писати; 

 Досвід підготовки інформаційних матеріалів, публічних звітів;  

 Вміння працювати в соціальних мережах, вести комунікацію з аудиторією; 

 Бездоганне знання української та російської мов. Знання англійської мови буде 
перевагою; 

 Розуміння сфери, в якій працює організація, розуміння проблематики прав людини, 
рівності і недискримінації, відданість цим цінностям; 

 Вміння працювати в команді; 

 Творчий підхід, нестандартність мислення, ініціативність;  

 Наявні контакти з журналістами чи навички щодо їх встановлення.  
 



 
МИ ПРОПОНУЄМО: 

 Соціально-корисну роботу у дружньому колективі; 

 Можливість професійного росту; 

 Можливість навчатись та втілювати  нові ідеї. 
 

 
 

Ця вакансія буде цікава для креативних людей з активною життєвою позицією, 
бажанням розвиватись спільно з однодумцями! 

 
 

 
Направляйте Ваше резюме та мотиваційний лист на електронну адресу 

tanyaconvictus@gmail.com. або vacancy@convictus.org.ua 
 

 
Кінцевий строк подачі резюме – 15 грудня 2016 року до 18:00. 
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Всеукраинская благотворительная организация «Конвиктус Украина» -  объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности -  

Менеджер по связям с общественностью (PR) 

 

 

Регион работы – город Киев.   

 

Конвиктус - это неправительственная организация, которая работает в трех странах мира - 
Швеции, Эстонии и Украине, оказывая поддержку уязвимым слоям населения для улучшения 
качества их жизни и здоровья. Деятельность нашей организации в Украине берет начало с 2006 
года. Уже 9 лет Конвиктус является надежным партнером государственных учреждений и 
общественных организаций в реализации программ противодействия ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, других социально-опасных болезней, реинтеграции бывших заключенных в 
общество и оказания помощи женщинам пострадавшим от насилия.  

 

 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: 
 Разработка и внедрение пиар-стратегии Организации; 

 Наполнение сайта, профилей и страниц Организации в социальных сетях (Facebook, 
Twitter и др.); 

 Обеспечение публичности инициатив и проектов Организации; 

 Создание интересных текстов и заметок; 

 Разработка креативных информационных материалов о деятельности Организации; 

 Коммуникация с читателями сайта и социальных сетей; 

 Сотрудничество со СМИ, организация пресс-конференций, благотворительных акций, 
визитов и тому подобное; 

 Подготовка публичной отчетности Организации; 

 Сотрудничество с дизайнерами, компаниями по печати, IT-специалистов; 

 Осуществление фандрайзенговои деятельности; 

 Участие в подготовке и написании проектов; 

 Привлечение партнеров, формирования положительного имиджа организации; 

 Анализ изменений, инноваций в сфере близкой к деятельности Организации. 
 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ: 
 Высшее образование (желательно - журналистика, политология), опыт работы в сфере 

PR от 1 года; 

 Навыки работы с графическими редакторами; 

 Умение «легко» и «метко» писать; 

 Опыт подготовки информационных материалов, публичных отчетов 

 Умение работать в социальных сетях, вести коммуникацию с аудиторией; 

 Безупречное знание украинского и русского языков. Знание английского языка будет 
преимуществом; 

 Понимание сферы, в которой работает организация, понимание проблематики прав 
человека, равенства и недискриминации; 



 Умение работать в команде; 

 Творческий подход, нестандартность мышления, инициативность; 

 Наличие контактов с журналистами или умение их устанавливать. 
 
 

 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
 Социально-полезную работу в дружном коллективе; 

 Возможность профессионального роста; 

 Возможность учиться и воплощать новые идеи. 
 

 
Эта вакансия будет интересна для людей с активной жизненной позицией, желанием 

развиваться вместе с единомышленниками! 

           

 
Ваше резюме и мотивационное письмо направляйте на электронный адрес 

tanyaconvictus@gmail.com и vacancy@convictus.org.ua  
 

Срок подачи резюме – 15 декабря 2016 года до 18:00. 
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