Шукаємо бізнес-консультантів
Creative Business Survival Kit
Ми шукаємо досвідчених українських консультантів для Creative
Business Survival Kit. Ваше завдання — допомогти нам відібрати креативні
бізнеси, які найбільше потребують підтримки та зробити так, щоб вони
не втрачали темп зростання навіть під час війни.

House of Europe
House of Europe (“Дім Європи”) — програма, що фінансується
Європейським Союзом, створена з метою підтримки професійного та
творчого обміну між українцями та їхніми колегами в країнах ЄС*1.
Програма фокусується на культурі та креативному секторі, освіті,
медицині, соціальному підприємництві, медіа та роботі з молоддю.
Ми фінансуємо більш як 20 програм — стажування, навчальні подорожі,
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нетворкінг, резиденції та інші форми професійного обміну. Програма
підтримує творчу кооперацію та співпрацю між українцями та їхніми
колегами з ЄС* у галузі культури та креативної індустрії. Ми також
будемо організовувати молодіжні табори та студентський обмін між
університетами в межах України.

Creative Business Survival Kit
Creative Business Survival Kit — це невідкладна допомога для українських
креативних бізнесів.
Під час двох місяців консультацій з експертами з України та ЄС,
підприємці розуміють як розвивати свою справу далі, а стипендія
розміром 1000 євро дозволяє втілити принаймні частину задуманого.

Що потрібно зробити
!

Оцінити заявки. Ви будете працювати віддалено через онлайнплатформу для керування грантами. Ми надамо критерії — вам
потрібно буде оцінити заявки балами та додати короткі коментарі.

!

Провести бізнес-консультації з креативними підприємцями. Вам
потрібно буде допомогти знайти нові бізнес-моделі, шляхи виходу
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Тут і надалі йдеться про країни ЄС, а також Велику Британію.

на міжнародні ринки або стратегії мінімізації ризиків роботи в
Україні.

Навантаження
Вам потрібно буде оцінити заявки в стислі терміни. Наразі ми не можемо
передбачити точну кількість заявок, але обов’язково узгодимо
навантаження з вами.
Бізнес-консультації будуть відбуватися впродовж двох місяців. У вас
буде від двох до шести підопічних. Консультування одного бізнесу займе
дві години на тиждень.

Часові рамки
Ми будемо співпрацювати протягом 2023 року. За цей час проведемо
два-три конкурси Creative Business Survival Kit.
Перший конкурс запустимо вже в кінці 2022 року. Це значить, що вам
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потрібно буде приділити один тиждень оцінюванню заявок у січні та
п’ять-шість тижнів консультаціям у лютому-березні.

Гонорар
Гонорар узгодимо після конкурсу. Вартість години роботи буде
однаковою для всіх експертів.

Необхідні компетенції
!

Від п’яти років досвіду у сфері креативних індустрій або бізнесконсультуванні МСП.

!

Розуміння специфіки ведення бізнесу в креативних індустріях в
Україні.

!

Англійська вище середнього.

!

Уміння працювати в стислі терміни.

!

Готовність працювати в рамках пріорітетів програми.

!

Уміння надавати чіткі та змістовні письмові рекомендації.

!

Уміння структурувати роботу з креативниками.

!

Організованість та повага до дедлайнів.

!

Досвід оцінювання грантових заявок або інший досвід
оцінювання буде перевагою.

!

Досвід роботи з міжнародними донорськими організаціями буде
перевагою.

Документи
!

Резюме.

!

Короткий супровідний лист безпосередньо в тілі листа.

!

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань, а також з реєстру
платників податків.

Подача заявки
Надішліть усі необхідні документи на
yulia.filipieva@houseofeurope.org.ua. У темі листа зазначте <Call for
experts: Creative Business Survival Kit>.
Дедлайн — 27 листопада 2022 року о 15:00 за київським часом. Ми
зв’яжемося з бізнес-консультантами, які пройдуть конкурс, впродовж
тижня.

Конфлікт інтересів
Для нас важливо уникати конфліктів інтересів. Якщо під час оцінювання
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ви виявите конфлікт інтересів або інші особисті чи професійні
обставини, які можуть призвести до необ'єктивності, обов’язково
повідомте про це. Якщо ми виявимо конфлікт інтересів, про який ви не
повідомили, нам доведеться розірвати контракт.

Захист персональних даних
Подаючи заявку, ви погоджуєтеся на оброблення ваших персональних
даних відповідно до Загального регламенту про захист даних (GDPR
requirements).

