
Tiim: Hybrid European Democracy Festival (HEDF)

DD korraldab Euroopa Kultuuripealinna Tartu 2024 raames hübriidset üle-Euroopalist

arvamusfestivali. Festivali füüsilised arutelualad paiknevad erinevates Euroopa linnades, kus saab

kogeda hüperlokaalse arutelu kogemust - ühe arutelualaga liitub korraga osalejaid mitmelt

festivali alalt erinevatest riikidest. DD tiimi ülesanne on leida festivaliks Euroopa arutelualasid

korraldavad partnerid, koordineerida ürituse üle-Euroopalist kommunikatsiooni, toetada Euroopa

arutelualade korraldajaid korralduse käigus, leida toetajaid ja sponsoreid, luua HEDF pealava ja

kõige ägedamad arutelud Tartus toimuvale festivalile.

Projekti korraldab DD koostöös Arvamusfestivali, Miltton Events, Üliõpilaskonna Sihtasutuse ja

teiste partneritega, kes panustavad projekti Tartu [eel]arvamusfestivali korraldamisega,

hüperlokaalsete arutelude tehnilise lahenduse elluviimisega ning tudengiorganisatsioonide

kaasamisega.

Roll: Euroopa alade koordinaator

Euroopa alade koordinaatori ülesandeks on Euroopa alade korraldavate partnerite leidmine ning

olemasolevate partneritega suhtlemiseks ja nende ala korralduse toetamiseks süsteemide

ülesehitamine.

Iga Euroopa ala korralduspartner peab enda riigis korraldama füüsilise aruteluala, oma ala

arutelud, ala kommunikatsiooni ja rahastuse. Euroopa alade koordinaator saab koos projektijuhi

ja vabatahtlikega üles ehitada alade toetamise süsteemi, mis tagab alade kvaliteetse korralduse

ja festivali programmi toimimise.

Kandidaat: Ootused ja võimalused



Ootused kandidaadile:

- tugevalt soovituslik on eelnev (vabatahtliku töö) kogemus ürituskorralduses, rahvusvaheliste

partneritega suhtluses ja meeskonnajuhtimises;

- hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas (töö toimub suures osas inglise keeles);

- hea suhtlusoskus;

- initsiatiivikus ja leidlikkus lahenduste leidmisel;

- asukoht: Tartu linn.

Pakume:

- 0.5 koormusega paindliku tööajaga tööd (on võimalik

kombineerida teiste osalise ajaga rollidega)

- palka 650€ bruto

- hubast kontorit Tartu kesklinnas (Raekoja plats 1);

- 2 korda aastas arenguvestlusi;

- organisatsioonisiseseid koolitusi aasta jooksul;

- erinevaid ühisüritusi ja sõbralikku kogukonda;

- igakülgset tuge ja nõustamist.

Muud võimalused enesearenguks

Euroopa alade koordinaatorina saad olla oluline osa suurest üle-Euroopalisest projektist ning

võimaluse teha koostööd nimekate partneritega, mis annab arenguhüppe samas ürituskorralduse või

partnerlussuhete valdkonnas tegutsemiseks. Samuti saad edasi arendada oma suhtlus- ja

müügioskuseid (nii eesti kui inglise keeles) juhtimise ja organiseerimise oskuseid. Tiimiliikmena saad

olla osa projekti arendusaruteludest ja osaleda festivali korraldatud aruteludel, mille läbi mille läbi

laiendad oma silmaringi ja omandad teadmisi paljudest erinevatest valdkondadest.

Antud rolli osas küsi lisaküsimusi:
Joannalt (joanna@domusdorpatensis.org)

Kandideerimise tähtaeg:

05.10.2022

Kandideeri  ⟶

https://domusdorpatensis.org/et/tookohad/#rollid
mailto:joanna@domusdorpatensis.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMa5g3Jq_lJOW3OXUyNYbgjfNLeplG_cYgNpMen_soQUfJtQ/viewform

