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Волонтерство ООН - 7 вакансій у Швейцарії для 

бакалаврів та магістрів зі знанням англійської та 

французької мов 

 

Вакансії: волонтерство ООН в рамках програми International University 
 
Приймаюча організація: OHCHR – Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights 
 

Де: Женева, Швейцарія 

 

Фінансування: оплачуване волонтерство 

 

Дедлайн: 23 травня 2021 р. 

 

Вимоги: 

 

• вік 18-29 років 

• бути студентом бакалаврату або магістратури 

• відповідати мовним вимогам: робоча англійська + одна з 
офіційним мов ООН (частіше французька) 

• досвід або інтерес до галузі/сфери дивись до кожної 
волонтерської позиції окремо 

 

Волонтерські вакансії: 

 

1 Позиція: Помічник працівника з прав людини  

 

 Коли: 15 червня - 15 грудня 2021 рр. 

 

Що потрібно робити: Під безпосереднім керівництвом 

Координатора підрозділу Міжнародні університетські волонтери ООН 
досліджуватимуть широкий спектр питань, що стосуються расизму, 
расової дискримінації, ксенофобії та пов'язаної з ними нетерпимості 

 

2 Позиція: Асоційований співробітник з управління 

програмами (PPMES) 
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Коли: початок 1 червня, 6 місяців 

 

Що потрібно робити: Під загальним керівництвом начальника 

Служби з питань політики, планування, моніторингу та оцінки волонтер 
ООН звітуватиме перед співробітником з питань оцінки та / або 
співробітником програми у відповідній галузі роботи. 

 

3 Позиція: Assistant Human Rights Officer (CSU & 

WHRGS) 

 

Коли: 1 червня – 30 листопада 2021 р. 

Що потрібно робити: Під безпосереднім керівництвом 

Координатора ХСС та Координатора WHRGS Міжнародний волонтер 
ООН підтримає команду Громадянського космічного підрозділу (ХСС) за 
переліченими нижче 5 ключовими пріоритетними напрямками, беручи 
участь у зустрічах та подальші дії, пишучи  складати резюме, аналіз 
даних, вправи на картографування, проведення досліджень та інших 
супутніх завдань. 

 

4️ Позиція: Assistant Human Rights Officer (RTDS) 

 

Коли: 1 червня – 30 листопада 2021 р. 

Що потрібно робити: Під безпосереднім керівництвом 

начальника відділу волонтер ООН братиме участь у тематичних 
доповідях або дослідженнях, включаючи дослідження відповідної 
літератури, міжнародного права та юриспруденції, зокрема, Волонтер 
ООН. 

 

5 Позиція: Assistant Human Rights Officer (FOTCD) 

 

Коли: 1 червня – 30 листопада 2021 р. 

 

Що потрібно робити: Під безпосереднім керівництвом 

спеціаліста з прав людини  волонтер ООН проводить основні 
дослідження та аналіз питань / подій з прав людини в Америці. 
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6 Позиція: Assistant Human Rights Officer (HRCB) 

 

Коли: початок 1 червня, на 6 місяців 

 

Що потрібно робити: Під безпосереднім керівництвом керівника 

Відділу Ради з прав людини Волонтер ООН виконуватиме такі завдання: 
сприятиме організації та надаватиме суттєву та технічну підтримку 
регулярним та спеціальним сесіям Ради з прав людини, як  а також 
засідання Консультативного комітету Ради з прав людини тощо. 

 

7 Позиція: Assistant Human Rights Officer 

 

Коли: 15 червня – 15 грудня 2021 р. 

 

Що потрібно робити: Під безпосереднім керівництвом 

координатора підрозділу Міжнародні університетські волонтери ООН 
досліджуватимуть широкий спектр питань, що стосуються расизму, 
расової дискримінації, ксенофобії та пов'язаної з ними нетерпимості, а 
також насильства та дискримінації щодо жінок, включаючи конституційні 
положення. 

 


