
Yaponiyanın Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyi 

Ot Kökləri və İnsan Təhlükəsizliyi Qrant Yardımı Proqramı üzrə məsləhətçi vəzifəsinə elan 

Yaponiyanın Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyində “Ot Kökləri və İnsan Təhlükəsizliyi Qrant Yardımı 

Proqramı” layihələri üzrə məsləhətçi vəzifəsinə aşağıda qeyd olunan şərtlər ilə 1 nəfər işçi qəbulu 

haqqında elan verilir: 

1. Ərizə qəbulu müddəti: 

3 dekabr 2019-cu il tarixindən 9 dekabr 2019-cu il tarixinə qədər.  

(Ərizələrin son qəbul tarixi 9 dekabr 2019-cu il, Azərbaycan vaxtı ilə 09:00-a qədərdir və 

yalnız elektron poçt (E-mail) vasitəsilə qəbul olunur). 

 

2. İşə başlama tarixi: 

3 fevral, 2020-ci il tarixindən nəzərdə tutulur. 

 

3. Vəzifənin məzmunu: 

Yaponiyanın Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyinin İqtisadi Əməkdaşlıq şöbəsinin 

rəhbərinin göstərişlərinə uyğun olaraq aşağıdakı vəzifələr yerinə yetirilir: 

(1) Layihələrin quruluşuna uyğun olaraq, ilkin monitorinq və sorğu barədə materialların 

hazırlanması; 

Müraciət edilən layihələr daxilində seçilən bölgələrdə vəziyyət, mövcud problemlərin həlli 

üçün məqsəd və vəzifələr, eyni zamanda müraciət edən Qeyri-Hökümət Təşkilatının 

layihəni həyata keçirmə potensialı ilə bağlı lazımi monitorinqin keçirilməsi, layihə ilə bağlı 

müraciət anketi üçün sənədlərin hazırlanması.  

(2) Layihənin monitorinqi və nəzarətdə saxlanması: 

İcrası davam edən, habelə tamamlanmış layihələrin düzgün idarə edilməsi üçün icranı 

həyata keçirən QHT ilə daimi əlaqədə olmaqla icra vəziyyətinin monitorinqi və sonrakı 

nəzarətin həyata keçirilməsi 

(3) İmzalanma və açılış mərasimlərinin təşkili: 

Qrant müqaviləsinin imzalanma mərasimi, eləcə də layihənin başa çatdırılması ilə 

əlaqədar açılış (təhvil-təslim) mərasiminin təşkili və əlaqədar şəxslərlə birgə həyata 

keçirilməsi 

(4) Hər növ hesabatların hazırlanması: 

Hər bir QHT ilə qarşılıqlı məktubların, E-mail-lərin qəbulu, telefon danışıqları və 

müzakirələrə əsaslanan koordinasiya. (1) və (3) bəndlərindəki vəzifələrlə əlaqədar 

regionlara səfər edilərək ezamiyyət, monitorinq və aylıq hesabat sənədlərinin  

hazırlanması 

 

4. Müqavilə müddəti:  

3 fevral 2020-ci il tarixindən 31 mart 2020-ci il tarixinədək 

(İstəyə uyğun olaraq, eyni zamanda səfirlik də uyğun görərsə, müqavilə müddəti ən çox 3 ilə 

qədər uzadıla bilər) 

 

5. Tələb olunan bacarıqlar (aşağıda göstərilən bütün şərtlərə cavab vermək vacibdir): 

(1) Bakalavr pilləsini bitirmiş, ümumi iş təcrübəsi minimum 1 il olan şəxslər; 

(2) JLPT N1 və ya JLPT N2 sertifikatlarına sahib olan, yapon dilində oxuyub yazmağı 

bacaran, yapon və Azərbaycan dillərindən tərcümə edə bilən şəxslər; 



(3) Azərbaycan dilini ana dili səviyyəsində bilən, yapon dili və ingilis dilində iş vəzifələrini də 

həyata keçirə biləcək şəxslər; 

(4) Layihə sahəsində gecələməyi tələb olunan ölkədaxili ezamiyyətlərə gedə biləcək şəxslər; 

(5) Microsoft Word, EXEL, Power Point proqramlarını istifadə etməyi bacaran şəxslər; 

(6) Azərbyacanda sosial inkişaf, regionların inkişafı barədə ümumi biliyə sahib olan şəxslər; 

(7) Fərqli mədəniyyətlərə malik həmkarlarla iş birliyini bacaran şəxslər. 

 

6. Müraciət qaydaları: 

Aşağıda qeyd olunan E-mail ünvanına ① tərcümeyi-hal (təhsil, iş təcrübəsi, yaşı, E-mail 

ünvanı, əlaqə nömrəsi qeyd olunmaq şərtilə), ② Microsoft Word formatında, yapon dilində 

hazırlanmış bu vəzifəyə müraciət səbəbiniz (1600 simvola qədər), ③ Microsoft Word 

formatında, ingilis dilində hazırlanmış inşa (mövzu: “Priority measures to be taken for rural 

development in Azerbaijan”, 1000 söz daxilində) göndərməyiniz xahiş olunur. 

 Telefon ilə edilən sorğular cavablandırılmayacaqdır. Əgər suallarınız yaranarsa, aşağıdakı 

ünvana ingilis dilində müraciət etməyiniz xahiş olunur. E-mailin mövzu hissəsində “GGP 

application 2019” qeyd etməyiniz xahiş olunur. 

 E-mail ünvanı : leyla.hajizade@bk.mofa.go.jp  

 

7. Seçim qaydaları: 

(1) 1-ci seçim mərhələsi (dekabr ayının 1-ci həftəsi sənəd qəbulu) 

Təqdim edilmiş sənədlərə baxış. 10 dekabr tarixində yalnız 1-ci mərhələdən keçən şəxslərə 

E-mail vasitəsilə əlaqə saxlanılacaqdır.  

(2) 2-ci (son) seçim mərhələsi (17 dekabr, saat 14:30-dan başlayaraq, təxminən 2 saat 

müddətində davam etməsi planlaşdırılır) 

Yaponiyanın Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyində yazılı imtahan və şifahi müsahibə 

(yapon dilində) keçiriləcəkdir. 2-ci mərhələdə iştirak edən şəxslərə 27 dekabr 2019-cu il 

tarixinə qədər E-mail vasitəsilə nəticələr bildiriləcəkdir.  

 

8. Əlavələr: 

(1) Tərcümeyi-halınıza mütləq şəkildə E-mail ünvanınızı qeyd etməyiniz xahiş olunur. 

(2) Təqdim edəcəyiniz məlumatlar və sənədlər yalnız bu seçim üçün istifadə ediləcəkdir. 

(3) Maaş və vəzifə bölgüsü şərtləri haqqında müsahibə zamanı bildiriləcəkdir. 

(4) Yaponiya Xarici İşlər Nazirliyinin Ot Kökləri və İnsan Təhlükəsizliyi Qrant Yardım 

Proqramı haqqında aşağıdakı internet səhiələrindən tanış ola bilərsiniz: 
http://www.az.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000169.html (Azərbaycan dilində) 

https://www.az.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Kaihatsu_main.html (yapon dilində) 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/kaigai/human_ah/ (yapon dilində) 
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