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İzleme Değerlendirme Hesap Verebilirlik ve Öğrenme Yöneticisi İş İlanı (Ref: TR2022-009) 

İlan Detayları 

İlan No: TR2022-009 (Başvuru maillerinizde lütfen ilan no belirtiniz, aksi takdirde başvurunuz 
değerlendirilmeyecektir) 

Pikolo Derneği 2014 yılında Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması Projesi’nde gönüllü olarak görev 
alan 12 öğretmen tarafından Ordu’da kurulmuştur. Pikolo Derneği uygulamasını yürüttüğü ve paydaşı olduğu 
projelerle çocuk işçiliğinin en kötü formlarıyla mücadele etmekte ve çalışma odağına gezici mevsimlik tarım işçi 
kadınları ve çocukları almaktadır. 

Bu çerçevede Türkiye’nin farklı illerinde mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin engellenmesi amacıyla yürütülmekte 
olan projede derneğimizde görev almak üzere İzleme Değerlendirme Hesap Verebilirlik ve Öğrenme 
Yöneticisi takım arkadaşı aramaktayız. 

Görev Tanımı 

İDHVÖ Yöneticisi, teknik İDHVÖ desteği sağlarken Yönetim Kuruluna rapor verecek ve uygulama alanlarında 
Pikolo Derneği ve proje ortakları ile yakın bir şekilde çalışacaktır. Ayrıca, veri kalitesini artırmak ve kanıta dayalı 
karar vermeyi sağlayarak gerektiğinde proje ayarlamalarını bilgilendirmek için İDHVÖ faaliyetlerini koordine 
edecektir. Görev, İDHVÖ sistemi çerçevesinde sık sık yerinde izleme gerçekleştirme, veri toplama araçlarının 
geliştirilmesinde destek / liderlik etmekten, veri toplama, analiz, raporlama, veri gizliliği ve güvenliğini sağlamak, 
hesap verebilirlik sisteminin kurulumu, sürdürülmesi, proje değerlendirmesi ve öğrenmeye yönelik çeşitli 
konulara destek / liderlik etmeyi kapsamaktadır. 

Proje İçin Beklenen Sorumluluklar 

 Veri toplama araçlarının ve proje faaliyetlerinin performansının değerlendirilmesine yönelik araçların 
geliştirilmesine önderlik etmek. 

 İzleme Değerlendirme planlarını oluşturmak. 
 Uygulamaya yönelik verilerin toplanması ve analizi için gerekli olan sistemleri geliştirmek. 
 Öğrenilen derslerin ve iyi uygulamaların yeni program tasarımına dahil edilmesini sağlamak. 
 Hedeflere yönelik ilerlemenin izlenmesini gerçekleştirip ve proje planlama süreçlerine katkıda bulunmak. 
 Saha izleme faaliyetlerini koordine ederek, izleme sonuçlarının raporlamasını gerçekleştirmek. 
 Toplanan verilerin ve proje performans sonuçlarının uygun bir şekilde belgelenmesini ve 

raporlaştırılmasını sağlamak. 
 İDHVÖ raporlama şablonlarını oluşturur ve gerektiğinde güncellenmesini gerçekleştirmek. 
 İDHVÖ araçlarını oluşturulması ve güncellemesi konusunda İDHVÖ ekibini süpervize etmek. 
 Saha çalışmalarında doğru yöntembilim ve veri toplama metotlarının belirlenmesini sağlar. 
 Aktivitelerin değerlendirilmesinde veri toplamaya (örn. Anketler, odak grup görüşmeleri, kilit kişi 

görüşmeleri) liderlik etmek. 
 Çocukların katılımını sağlamak adına çocuk dostu metodolojiler geliştirmek. 
 Çeşitli değerlendirmeler için bulguların planlanması, koordinasyonu, analizi ve hazırlanmasını 

desteklemek. 
 Dahili ve harici değerlendirmeler sırasında basılı ve elektronik kopyalar da dahil olmak üzere tüm verilerin 

gizli ve güvenli bir şekilde tutulduğundan emin olur. 
 Sorumluluğu altındaki projeler için düzenli veri doğrulama / veri denetimleri gerçekleştirmek 
 Aylık veri sunumlarının yanı sıra hedeflere yönelik proje başarılarının incelenmesinin ardından ilgili 

yöneticiler ile koordinasyon sağlamak. 
 Öğrenme sürecinin bir parçası olarak uygulama ekibi için öneriler geliştirmek. 
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 İç ve dış paydaşlarla iletilecek raporları geliştirir ve donör raporlamasını desteklemek. 

Aranan Nitelikler 

 Sivil Toplum veya İnsani yardım sektöründe İDHVÖ, İ&D rollerinde en az 3 yıl deneyim. 
 Sosyal bilimler, İstatistik, Bilgisayar Bilimleri vb. lisans programı bitirmiş olmak. 
 Veri toplama, analiz ve bilgi / veritabanı yönetiminde kanıtlanmış deneyim. 
 Nicel veri toplama, istatistik, araştırma tasarımında kanıtlanmış deneyim. 
 Gelişmiş MS Office becerileri. 
 Çocuk ve gençlerle çalışma deneyimi. 
 Türkçe yeterliliği. (İleri seviyede okuma, yazma, anlama) 
 İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak. 

Tercih Edilen Beceriler 

 Doğu ve Güneydoğu illerinde kullanılan ana diller yeterliliği (İleri seviyede okuma, yazma, anlama) 
 SPSS, R, STATA vb. istatistik programında kanıtlanmış deneyim. 
 PowerBI vb. veri görselleştirme programında kanıtlanmış deneyim. 
 Seyahat engeli olmayan ve aktif araç kullanabilmek. 

Lokasyon: Ankara 

Çalışma Süresi: 12 ay (2 aylık deneme süresi) 

Adayların 09.05.2022’ye kadar İngilizce güncel cv ve niyet mektubu ile başvurularını TR2022-009 Referans 
Kodunu yazarak hr@pikolo.org adresine göndermeleri gerekmektedir. 

Başvuru yapan adaylardan sadece ön listeye giren adaylara geri dönüş yapılacaktır. 

Ön listeye giren adaylardan koşullar için kanıtlayıcı doküman talep edilecektir.  

Pozisyon için ön-sınav ve mülakat İngilizce yapılacaktır. 

07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana  yapacağınız başvuru ile 
özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Pikolo Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız. 


