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Akdeniz Deniz Ekosistemlerinin Restorasyonu (Endangered Landscape Programme,
(ELP)) Projesi kapsamında, "Finans Müdürü” pozisyonunda görevlendirilmek üzere takım
arkadaşı arayışımız bulunmaktadır.
A. Finans Müdürünün İş Tanımı;
 ELP projesinin, gelir-gider durumuna ilişkin finansal rapor hazırlamak ve günlük
olarak takip etmek,
 Bütçelerinin hazırlanmasında ve bütçe takibinde ekibe yardımcı olmak ve düzenli
olarak ekibe bilgi sağlamak,
 Bağımsız mali denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesini organize etmek,
 İç veya dış denetim ve incelemeler için kolayca ulaşılabilen verimli, sağlam ve
şeffaf bir dosyalama sistemi oluşturmak.
 Her ay sonunda fon veren kuruluşun talebi doğrultusunda finansal raporları ve
mali tabloları hazırlamak
 Fon veren kuruluş ile iletişim halinde olmak
 ELP projesinin ön muhasebesini günlük olarak tutmak, cari hesap ödemelerini ve
talimatları hazırlamak, dekontları ve ekstreleri almak vb. tüm banka işlemlerini ve
muhasebe ön kayıtlarını yaparak, muhasebe bölümüne iletmek,
 Satın alma işlemleri için faturalandırma ve ödeme süreçlerinin takibinin
yapılması,
 Proje kapsamında bulunan sahaların bütçe planlamalarının yapılmasına yardımcı
olmak, nakit rezervleri konusunda bilgilendirme yapmak ve takip etmek,
 Personel özlük işlemlerini yürütmek ve aylık SGK prim bildirgelerini ve İŞKUR
bildirimlerini hazırlamak,
 Dernekler yönetmeliği gereğince yapılması zorunlu olan mali ve idari bildirimleri
takibine destek olmak
 Mali belgeleri tasnif etmek ve dosyalamak,
 Aylık, yıllık bilanço, gelir gider ve diğer mali tabloları hazırlamak,
 ELP projesi için personel giriş-çıkış işlemlerini ve gerekli tüm resmi bildirimleri
yapmak,
 Proje kapsamında satın alınan varlıkları kaydetmek ve doğru şekilde etiketlemek.



FFI genel merkezi ile birlikte finans prosedürleri için bir iş akışı (SOP)
hazırlaması.
 Finans Yöneticisi günlük yönetim konusunda AKD Proje yöneticisine rapor
verecek ve ihtiyaç duyduğu anda Cambridge'deki finans yöneticisinden teknik
destek ve bilgilendirme alacak.
B. Aranan Özellikler
 Lisans, Yüksek Lisans mezunu (Tercihen finans, işletme, iktisat, vb. bölümlerden
mezun)
 Muhasebe ve Finans alanında en az 3 yıl iş tecrübesi
 Türkiye vergi düzenlemeleri ve dernekler kanunu ile aşinalığı olmak,
 İyi düzeyde sözlü ve yazılı Türkçe ve İngilizce bilgisi,
 MS Ofis programlarına hakim, iyi derecede excel bilgisine sahip,
 Güçlü analitik düşünme ve problem çözme becerileri,
 Takım çalışmasına yatkın olmak ve zamanı etkin yönetmek,
 Denetim ve liderlik becerileri olmak,
 Organizasyon ve planlama becerilerine sahip olmak,
 Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
 Seyahat engelinin bulunmaması,
 Sivil toplum ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili konuları takip etmek ve bilgi sahibi
olmak tercih sebebidir.
C. Başvuru Bilgileri
• İlgilenen adayların özgeçmişlerini e-postanın konusunda “ELP-AKD Finans
Müdürü [Adayın Soyadı]” referans kodunu kullanarak 24 Aralık 2018 Cuma günü
saat 18:00’e kadar info@akdenizkoruma.org.tr adresine göndermeleri
gerekmektedir.
• Yalnızca eksiksiz olarak gönderilen başvurular değerlendirmeye alınacak ve ön
elemeyi geçen başvuru sahipleri ile iletişime geçilecektir

