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Görev Tanımı: 

UNVANI  Kampanya ve Aktivizm Asistanı 

BİRİMİ  

BÖLÜMÜ Kampanyalar ve Aktivizm Departmanı 

SORUMLU OLDUĞU KİŞİ Kampanyalar ve Savunuculuk Direktörü  

 
KENDİSİNE KARŞI SORUMLU 
OLANLAR 

 
 

SINIFI Asistan 

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 40 

SÖZLEŞME SÜRESİ 
6 Ay  

 
İŞİN AMACI 

Kampanyalar ve Aktivizm Asistanı, Kampanyalar Bölümü’nün bir üyesi olarak Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) Türkiye Şubesi’nin 

misyonu, vizyonu, stratejileri ve Faaliyet Planı ile uluslararası hareketin belirlediği uluslararası öncelikler doğrultusunda 

UAÖ’nün kampanya faaliyetlerinin stratejik planlaması, koordinasyonu, uygulanması, raporlanması, izleme ve 

değerlendirilmesinin yanı sıra kampanyalar için üyeler ve aktivistlerin harekete geçirilmesini asiste etmekle yükümlüdür.  

GÖREVLER/ SORUMLULUKLAR 

 
1. UAÖ Türkiye Şubesi’nin Faaliyet Planı ve yıllık planları dahilinde stratejik kampanya planlarını ve faaliyetleri yazmak/ 

bütçeyi aylık/yıllık olarak izlemek konusunda destek vermek, Bölüm Direktörünü bilgilendirmek. 

2. Tüm lojistik gereklilikleri koordine etmek ve yönetmek de dahil olmak üzere kampanya faaliyetlerinin uygulanmasını 

sağlamak. 

3. Uluslararası sekretaryayı bilgilendirmek de dahil olmak üzere tüm faaliyetlerin gidişatı ve sonuçlarının izlenmesinin bir 

parçası olarak kampanya faaliyetlerinin etkin şekilde raporlanmasını sağlamak. 

4. UAÖ Kriz Yönetimi çalışmasının etkin şekilde uygulanmasını sağlamak konusunda Kampanyalar Koordinatörü ile 

birlikte çalışmak.  

5. Medya ve Sosyal Medya çalışanlarıyla iş birliği içinde kampanya hedeflerini gerçekleştirmek üzere çok çeşitli iletişim ve 

kampanya araçları tasarlamak, oluşturmak ve kullanmak. (Web, sosyal medya ve e-aktivizm için diğer mobil 

kampanya imkanları gibi aktivizm alanındaki yeni eğilimlere uygun yeni yöntemler de buna dahildir.) 

6. Aktivizm alanında ortaya çıkan eğilimlere uygun yeni yöntemler tasarlamak ve geliştirmek; kampanya 

faaliyetleriyle ilgili yaratıcı yaklaşımlar belirlemek ve bu yaklaşımları teşvik etmek; on binlerce e-aktiviste yönelik 

yaratıcı web, sosyal ağ ve mobil kampanya imkanları yaratmak konusunda Kampanya ekibinde destek görevi 

üstlenmek.  

7. Sosyal medya çalışanları ile iş birliği içinde çalışmak ve SM için içerik üretmekte destek. 

8. İlgili Kaynak Geliştirme çalışanları ile iş birliği içinde çalışmak ve dijital KG için kaynak üretmekte destek.  
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9. İşin sorumluluklarına uygun olarak bölüm Direktörünün aktardığı ilgili diğer tüm görev ve projeleri yürütmek. 

 

ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ 

 

Rapor verdiği kişi: –Kampanyalar ve Savunuculuk Direktörü 

 

Diğer temel ilişkiler: Kampanya ve Aktivizm Asistanı, Kampanya ve Aktivizm Koordinatörü, Medya ve Basın Sorumlusu, 

Kaynak Geliştirme Bölümü, Sosyal Medya Sorumlusu, Mülteci Hakları Koordinatörü, İnsan Hakları Eğitimi Koordinatörü ve UAÖ 

Türkiye Şubesi ofisindeki ilgili diğer tüm çalışanlarla; Uluslararası Sekretaryanın Kampanyalar Bölümü ve ilgili diğer 

ekiplerinin yanı sıra gerekli olduğu durumlarda Uluslararası Af Örgütü hareketinin diğer şubeleriyle; kampanya hedeflerine 

katkı sağlayan kurum dışından örgütler/kişiler/şirketlerle yakın iş birliği içinde görev yapar.  

 

 


