Eğitim ve Denetim Uzmanı İş İlanı
IPUD Misyonu:
İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD), Türkiye’de pamuk üretimini, pamuğu üreten kesimler için, pamuğun
yetiştirildiği çevre için ve sektörün geleceği için daha iyi bir hale getirmek amacını taşımaktadır. Dernek, pamuk
çiftçisinden, tüccarına, iplik üreticisinden, tekstil sanayicisine kadar Türkiye’deki pamuk üretimini ve tekstil sektörünü
sürdürülebilirlik konusunda yukarıya taşımayı hedeflemektedir.
IPUD Faaliyetleri:
Eylül 2013 yılında kurulan IPUD, sürdürülebilir pamuk üretimi konusunda dünyada önemi gittikçe artan ‘’Better
Cotton’’ lisanslı pamuğu Türkiye’de üreterek, Türk sanayicisinin sürdürülebilir pamukta dışa bağımlılığını azaltmak ve
Türkiye’deki pamuk üretimini çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilir kılmak için çalışmalar
yürütmektedir.
IPUD, çiftçilerin Better Cotton standartlarında üretim yapmaları için gerekli eğitim ve takibin yapılması için yerelde
‘’Üretici Birim’’ler ile çalışmaktadır. Bu Üretici Birimler farklı yapıdaki kurum ve kuruluşlardır ve her biri farklı sayıda
ve büyüklükte çiftçi ile çalışmaktadır. Her Üretici Birimde bu projeden sorumlu Üretici Birim Yöneticisi ve sahada çiftçi
takibini yapan Saha Kolaylaştırıcısı bulunmaktadır.
Pozisyonun Tanımı:
Eğitim ve Denetim Uzmanı, Türkiye’nin farklı yerlerindeki Uygulama Ortakları, Üretici Birim ve çiftçilere Better Cotton
Üretim Standartlarında üretim yapabilmeleri için gerekli teknik eğitim altyapısının sağlanmasından ve bu konuda
kapasitelerinin geliştirilmesinden ve uygulamalarının denetiminden ve raporlanmasından sorumludur. Bu
sorumluluk; Üretici Birim personeli ve çiftçilere yönelik eğitimleri her yönü ile yürütmek ve aynı zamanda bu
uygulamaların denetlenmesini de içermektedir.
Önemli Not: Pozisyon pamuk yetiştirilen yörelere sık seyahat gerektirmektedir.
SORUMLULUKLAR:
Genel Sorumluluklar:
 Sürdürülebilir pamuk konusunda dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri takip ederek bu konudaki bilgileri
gerekli taraflarla paylaşmak.
 Derneğin iletişim faaliyetlerine destek olmak.
 Derneğin gerçekleştireceği her türlü etkinlik ve işbirliğinde dernek yönetimine destek olmak.

Saha Eğitimleri






Better Cotton Standart Sistemi konusunda Uygulama Ortağı ve Üretici Birim eğitimlerini organize etmek.
Uygulama Ortağı ve Üretici Birimler tarafından hazırlanması gereken raporlamalar ve uygulaması gereken
prosedürler konusunda destek vermek ve iyi bir iç yönetim sistemi kurmalarını sağlamak.
Çiftçi eğitimleri konusunda her bir Uygulama Ortağı ve Üretici Birimin başarısını gözlemek, takip etmek ve
raporlamak. Her bir Uygulama Ortağı ve Üretici Birim için bu konuda gelişim / iyileştirme planı hazırlamak.
Better Cotton Üretim Prensipleri hususunda çiftçilerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitimleri tasarlanmak,
eğitim materyali oluşturmak ve bu eğitimleri vermek.
Görevi ve yapısı itibariyle çiftçi eğitimi veren kurumlar ile uzun vadeli ve sürdürülebilir ortaklıklar kurarak
çiftçilerin ihtiyaçlarına yönelik eğitimler organize etmek.



Sürdürülebilir pamuğun önündeki engellerin aşılması amacıyla farklı yöre ve çiftçi ihtiyaçları göz önünde
bulundurarak projeler geliştirmek ve yürütmek. Bu projelerde birlikte çalışılacak ortaklıkları kurmak ve takip
etmek.

Saha Denetimleri ve Raporlama






Uygulama Ortağı, Üretici Birim ve Çiftçi Denetimlerini gerçekleştirmek.
IPUD’un birlikte çalıştığı bağımsız denetim kuruluşlarının denetimlerini koordine etmek
Çırçır işletmelerinin denetimlerini yürütmek
Standart Sisteminin gerekli gördüğü her türlü raporlamayı zamanında gerçekleştirmek.
Standart Sistemi ortakları ile iletişimi yürütmek, güncellemeleri takip etmek ve ilgili paydaşların bu
güncellemelere göre uygulamalar yapmasını sağlamak

ARANAN GENEL NİTELİKLER:
 İnsan ilişkileri kuvvetli;
 Pamuk üretimi konusunda bilgili;
 Çiftçi eğitimi tasarlama ve verme konusunda deneyimli;
 Arazi denetimleri konusunda deneyimli;
 Tarımsal Standart sistemleri konusunda bilgili;
 Planlama ve zaman yönetimi kuvvetli;
 Analitik yönü güçlü, detay odaklı çalışabilen, problem çözme yetkinliği olan;
 MS Ofis programlarına ileri düzeyde hakim;
 Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan;
 B sınıfı ehliyet sahibi ve aktif sürücü.
TERCİH EDİLEN NİTELİKLER:
 Üniversitelerin 4 yıllık Ziraat Mühendisliği fakültelerinden veya ilgili bölümlerden mezun olmak.
 Türkiye ve dünyadaki, özellikle pamuk olmak üzere, tarımsal problemler ve politikalar konusunda bilgili olmak.
 Sürdürülebilir pamuk üretimi konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Saha ve çiftçi ziyaretleri konusunda deneyim sahibi olmak.
 İyi seviyede İngilizce bilgisine hakim;
BAŞVURU YÖNTEMİ:
İlgilenen adaylar en geç 14 Eylül Cuma gününe kadar özgeçmişlerini yonetim@iyipamuk.org.tr adresine ileterek
başvurularını gerçekleştirebilirler.
GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ:
Ekim 2018

