İş Tanımı
SAHA SORUMLUSU
Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım
İstihdamı Desteği Projesi
Arka Plan
Gelişmiş Pazar Bağlantıları Yoluyla Mülteciler ve Türk Vatandaşları için Tarımsal İstihdamı
Destekleme Projesi, Dünya Bankası tarafından yönetilen, Avrupa Birliği tarafından finanse
edilen ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) tarafından yürütülen bir projedir. Projenin amacı,
Bursa, İzmir, Mersin, Adana, Adıyaman ve Gaziantep olmak üzere altı ilde mültecilerin ve
Türkiye vatandaşlarının sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve istihdam olanaklarına
erişmelerine destek olmaktır. Proje, teknik ve sosyal beceri eğitimi, kayıtlı istihdam için ücret
sübvansiyonu ve çiftçilere teknik yardım sağlayarak sözleşmeli çiftçilik yoluyla bu illerde resmi
tarımsal istihdam fırsatları yaratma koşullarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır.
Projenin amacı, hem mülteciler hem de tarımda çalışan Türkiye vatandaşları için kayıtlı
istihdama ulaşmanın önündeki engelleri kaldırmaktır. Bu amaçla proje, potansiyel işçileri
teknik becerilerinin yanı sıra sosyal becerilerini de geliştirmeleri ve kazandıkları niteliklerini
belgelendirmeleri için eğitecektir. Daha sonra bu eğitimli işçileri Projeye kaydolan çiftçilerle
eşleştirecek ve tüm kayıt ücretlerini ve çiftçi tarafından resmi olarak istihdam edilecek işçilerin
net ücretlerinin bir kısmını karşılayacaktır. Proje, potansiyel yararlanıcılar (mülteciler ve tarım
işçisi olarak çalışmak için gönüllü olan Türk vatandaşları) bulmayı; niteliklerine (fiziksel ve
teknik) göre onları kaydetmeyi ve profillerini çıkarmayı; teknik ve sosyal beceri eğitimi
vermeyi; işveren ile eşleşmeyi; kayıtlı istihdam giderlerinin ve ücretlerinin bir kısmını
karşılamayı önermektedir.
TKK'nin yukarıda listelenen proje illerinde 211 Birim Kooperatifi (BK) ve 5 Bölge Birliği (BB)
vardır.
Mersin Bölge Birliği (Adana, Mersin)
Gaziantep Bölge Birliği (Gaziantep)
Şanlıurfa Bölge Birliği (Adıyaman)
İzmir Bölge Birliği (İzmir)
Balıkesir Bölge Birliği (Bursa)
Yukarıda belirtilen proje faaliyetleri, bu yerel TKK'ler yardımıyla illerde uygulanacaktır. Buna
ek olarak, Türk Kızılay’ın işçilere sosyal yardım (outreach) faaliyetlerine yardımcı olması ve işçi
alt kümesinin, özellikle de mültecilerin ön profilini çıkarması, onları kendileri için en uygun
hizmete yönlendirmek için onlara ulaşmaları planlanmaktadır. TKK, işçilere eğitim gibi Proje
hizmetlerini sağlamak için bir dizi hizmet sağlayıcıyla iletişime geçecektir.
TKK, Projenin uygulanmasını desteklemek için danışmanlar istihdam etmektedir. Bu
danışmanlar birlikte, Projeyi uygulamakla görevli TKK birimlerine, Bölge Birliklere ve Birim
Kooperatiflere özel destek ve uzmanlık sağlayacak bir Proje Uygulama Birimi (PUB)

oluşturacaktır. PUB, altı ilin her birinde Bölge Birliklerde yer alacak saha sorumluları tarafından
desteklenecektir. Bu İş Tanımı, bu saha sorumlusu pozisyonları içindir.
Kapsam ve Amaç
Saha Sorumluları, Saha Koordinatörünün gözetiminde ve Birim Kooperatifler, Türk Kızılay ve
sözleşmeli hizmet sağlayıcılarla yakın işbirliği içinde çalışarak sosyal yardım (outreach), işçi
kaydı, ön profil oluşturma, eğitim, istihdam, izleme, değerlendirmenin, ve her proje ilinde
şikayet mekanizması faaliyetlerin Proje tasarımına göre yürütülmesini sağlayacaktır. Her saha
sorumlusu, kendi ilinde bu faaliyetlerin her birinin planlanması, uygulanması ve izlenmesini
destekleyecektir.
Her biri bir ildeki tüm Proje faaliyetlerini koordine etmekle sorumlu olacak toplam altı saha
sorumlu atanacaktır. Saha sorumlularının atandıkları ilde bulunması ve ilgili illerinde
zamanında ve etkin proje uygulamasını sağlamak için sık sık birim kooperatiflere, köylere ve
tarım alanlarına seyahat etmeleri beklenmektedir.
Nitelikler ve Beceriler
• Üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisans derecesi,
•

Uluslararası finanse edilen projelerde minimum 2 yıl deneyim,

•

Tercihen mülteci ve göç projelerindeki deneyim,

•

Korunmasız nüfuslarla, özellikle farklı ülkelerden ve çiftçiler ve işçiler dahil olmak üzere
kırsal nüfuslardan gelen mültecilerle ilişki kurma becerisi,

•

Kamu kurumları, ortak kuruluşlar, hizmet sağlayıcılar ve diğer paydaşlarla etkin bir şekilde
çalışma deneyimi ve becerisi,

•

Ortak bir hedefe ulaşmak için bir dizi farklı kuruluşu koordine etme yeteneği,

•

Proje planlama, uygulama ve izleme ile ilgili deneyim bir artıdır,

•

Değişen iş programı gereksinimlerine hızla uyum sağlamada yüksek düzeyde enerji,
inisiyatif ve esneklik,

•

Sorunları çözme yeteneği.

•

Çok sayıda birbiriyle yarışan talep ve öncelikleri dengeleme becerisi; TKK PUB'dan, özellikle
Saha Koordinatöründen gelen taleplere hızlı bir şekilde yanıt vermek ve dışarıdan
(yararlanıcılar, yerel paydaşlar ve yerel topluluklar) gelen talepleri Saha Koordinatörüne
iletmek ve kendisi ve diğerleri için öncelikler belirlemek,

•

TKK içindeki bilgi boşluklarını gerektiği gibi doldurma yeteneği ve istekliliği,

•

Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma kapasitesi

•

Arapça sözlü ve yazılı iletişim kapasitesi tercih edilir.

•

Microsoft Office yazılımı bilgisi (Word, Excel, Outlook, PowerPoint),

•

Takım çalışması becerileri,

•

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya ertelemiş olması,

•

Esnek çalışma saatlerine ve yoğun programa uymak,

•

Seyahat kısıtlamasının olmaması,

Görev ve sorumlulukları
Saha Sorumlularının görev ve sorumlulukları Proje Uygulama Kılavuzunda (PUK) belirtilmiştir
ve Proje Yöneticisi tarafından Saha Koordinatörü aracılığıyla yönlendirilecektir. Bu şunları
içerecektir:
• Projenin ilgili ildeki tasarımına göre teslim edilmesini sağlamak için saha koordinatörü,
diğer saha sorumluları ve diğer PUB üyeleriyle yakın işbirliği içinde çalışmak,
•

Proje İşletme Yönetimi ve İ&D kılavuzunda belirtildiği gibi, sorumluluk alanlarındaki proje
faaliyetlerini gerektiği şekilde izlemek,

•

Zamanında ve İ&D kılavuzunda belirtilen standarda göre girildiğinden emin olmak için
birincil TKK'lerin Personeli tarafından Proje YBS'ye veri girişini denetlemek

•

Merkez Birliği tarafından yaptırılan her türlü çalışma, denetim veya değerlendirmeye
destek (yani lojistik destek, odak grup görüşmeleri organize etme) sağlamak

•

TKK'daki sorumlu birimler ve PUB'deki odak noktaları tarafından talep edildiği üzere,
iletişim ve görünürlük stratejisinde planlandığı gibi proje tanıtımını, bilgi yaymayı,
bilinçlendirme faaliyetlerini desteklemek ve uygulamak (broşür dağıtımı dahil)

•

Kendi sorumluluk alanlarında toplantı, seminer, eğitim gibi etkinliklerin düzenlenmesine
destek,

•

Hizmet sağlayıcıları, Proje sosyal yardım (outreach) faaliyetlerinin planlandığı gibi
gerçekleşmesi ve potansiyel işçilerin profil oluşturma ve kayıt için TKK'ya yönlendirilmesi
için koordine etmek.

•

Çiftçilere erişim, Projeye çiftçi kaydı için Birim Kooperatifleri desteklemek; sözleşme
imzalama ve işçi ve beceri gereksinimlerini belirlemek,

•

Gerektiğinde profil oluşturma, işçi kayıt faaliyetleri ve eşleştirmeyi destekleyin,

•

Eğitimin çiftçilere ve işçilere verilmesini koordine etmek,

•

Projenin gerektirdiği şekilde görev ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için çiftçileri,
işçileri ve hizmet sağlayıcıları (eğitim ve saha danışmanlığı) izlemek için nokta kontrolleri
planlamak ve uygulamak,

•

Sahada oluşan sorunları tespit etmek, tanımlamak ve raporlamak, Saha Koordinatörünün
belirlediği şekilde aksiyon almak,

•

Yapılan tüm faaliyetleri, karşılaşılan sorunları, tespit edilen eksiklikleri haftalık ve aylık
olarak Saha Koordinatörüne rapor etmek,

•

Proje yararlanıcılarının şikayetlerini ve taleplerini Proje İşletme Yönetiminde belirtilen
süreçlere göre toplamak ve kaydetmek ve gerekli tüm verilerin Sosyal Koruma Uzmanına
iletilmesini sağlamak,

•

Faydalanıcılara telefon görüşmeleri, gerektiğinde ev ziyaretleri yoluyla ulaşmak ve bilgi
vermek. Bu, hedef kitleye duyuruları içerebilir ve kendi sorumluluk alanlarında yapılacak
eğitim, seminer ve toplantılar için katılımcıları bir araya getirebilir,

•

TKK'nın belirttiği şekilde mikro hibelerin hazırlanmasını, ödüllendirilmesini ve
uygulanmasını desteklemek,

•

Bu İş Tanımı çerçevesinde ortaya çıkan diğer görevleri yerine getirmek.

Süresi
Saha Sorumlusunun hizmet süresinin 2021'in ilk çeyreğinde başlaması ve 2022'nin son
çeyreğinde, Projenin kapanışına denk gelecek şekilde veya projenin uzatılmış kapanış tarihine
denk gelmesi öngörülmektedir.

