ЮЛІЯ ГАВРИЛЮК
• Менеджерка з комунікацій •

ПРО МЕНЕ

ОСВІТА

Менеджерка із комунікацій/PR

2011 - 2013 • Соціологія, Національний

5+ років досвіду роботи у секторі НУО.

університет "Києво-Могилянська

Реалізація комунікаційної стратегії організації.

академія", Факультет соціальних наук і

Формування позитивного іміджу організації.

соціальних технологій

Створення матеріалів для ЗМІ, прес-релізів, дописи
в соціальних мережах, візуальних матеріалів

2007 - 2011 • Міжнародна економіка,

відповідно до бренд буку. Організація заходів та

Тернопільський національний

забезпечення їх видимості. Наповнення веб-сайту

економічний університет

(Wordpress). Кризові комунікації.

ДОСВІД
09.2020-

Український форум благодійників, Комунікаційна менеджерка

04.2018

(портфоліо тут)
• Планування та реалізація інфокампаній, створення текстів та візуальних
матеріалів для публікації у ЗМІ, на веб-сайті, соцмережах, підготовка планів
публікацій.
• Розробка ідеї ребрендингу організації та реалізація разом з підрядником
дизайнером (тут моя стаття про кейс).
• Участь в організації подій, забезпечення їх видимості (стаття про одну з них тут).
• Участь у написанні грантових заявок для забезпечення видимості майбутніх
проєктів.
• Підтримка Фейсбук сторінки та порталу ufb.org.ua.

12.201808.2015

ВБО "Конвіктус Україна", Адміністративна та PR асистентка
Наповнення веб-сайту, Facebook сторінки організації, публікації на ресурсах
інфопарнерів, підготовка друкованих інфоматеріалів.
Організація та участь у заходах:
Модерування прес-конференції в УНІАН, вересень 2016
Презентація Соціального бюро Вінчі на VI Форумі організаційного розвитку
громадянського суспільства України "Практики свободи" (ІСАР «Єднання»),
грудень 2017
Акція, присвячена Міжнародному дню пам'яті загиблих від ВІЛ\СНІД, Труханів
острів, травень 2016
Просвітницька акція на UAMade Fest InLove, Мистецький Арсенал, лютий 2016.
Презентація проєкту Соціального бюро Вінчі на Social Entrepreneurship
Experience Exchange Program 2016, Рига, Латвія, грудень 2016.

(097) 629 19 91 • julie.havryliuk@gmail.com • Facebook

2015- Міжнародна школа "Перлина"
2013

Асистентка директора \ шкільний секретар

2010

Clarion Inn Hotel, Cape Cod, Hyannis, MA, USA
Assistant manager

2010

Wendy's restaurant, South Yarmouth, MA, USA
Crew member

ДОДАТКОВА ОСВІТА
Курс «Дизайн-мислення для інновацій», Prometheus, лютий 2018;
Курс «Англійська для НДО», організований Форум НДО в Україні, лютий-травень 2017.
Курс націлений на вивчення фахової лексики для працівників гуманітарних
організацій;
Тренінг «Комунікації з пресою для гуманітарних організацій. Основи конфліктночутливого підходу», грудень 2016, Київ, (тренерка Валентина Кузик, Інтерньюз Україна);
Тренінг «Робота над стратегією організації та стратегічне управління» для учасників
мережі UkraineLab, листопад 2016, м. Тернопіль, організатори – ГО «Інша Освіта»,
MitOst (тренерки – Наталя Трамбовецька, Альона Каравай);
Тренінг «Ефективний розподіл обов’язків, нематеріальна мотивація працівників та
методи розбудови потенціалу команди», серпень 2016, Київ, (тренерка Ольга Садоха,
River of Knowledge, Львів);
Тренінг «Навики ефективної комунікації», липень 2016, Київ, (тренерка Світлана Бугай,
компанія ARConsulting);
Тренінг «Фандрейзинг для неприбуткових організацій», вересень 2015, Київ, (тренери
Руслан Краплич, Руслана Кашина, Фундація імені князів-благодійників Острозьких);
Курс англійської мови за програмою підготовки TOEFL у Студії Іноземних Мов Step Up,
квітень – травень 2011.

ГРОМАДСЬКА РОБОТА
Співпраця з Тернопільським філіалом «Центру міжнародного обміну» для організації та
реалізації благодійних програм для підтримки місцевих дитбудинків, проведення
фотозйомки у дитячому будинку, на благодійній вечірці
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