Brænder du for at arbejde med vand og sanitet i et udviklingsperspektiv?
Ingeniører Uden Grænser har brug for en højre hånd for vores projektleder i vores
program, der dækker vand og sanitet i Sierra Leone.
IUG står på tærsklen til at udvide vores engagement i Sierra Leone på vand og sanitet, og
her kan du blive en del af projektledelsen.
Vi søger nu en frivillig projektmedarbejder, der har lyst til at være højre hånd til vores
projektleder med fokus på opfølgning på igangværende projekter og formulering af nye
tiltag i Sierra Leone.
Om WASH i Sierra Leone
Ingeniører Uden Grænser (IUG) og partner Ingeniører Uden Grænser Sierra Leone har
siden 2009 arbejdet sammen om at give adgang til rent drikkevand og undervise i sanitet
og hygiejne i landområder i det østlige Sierra Leone. Vi udbygger vores aktiviteter i
området, og skal derfor bruge ekstra kraft og energi i vores projektledelse fra Danmark.
Arbejdsopgaver
Opgaverne løses i samspil med projektgruppen, men som højre hånd for projektleder vil
dit fokus være på de aktivitetsplaner, der kommer hjem fra partner. Med tiden vil du vil
også få ansvar for den direkte kontakt til partner i Sierra Leone og deres team. I takt med
fremdriften i projekterne skal du og projektgruppen også bidrage til identificering af
landsbyer, hvor IUG kan sikre adgang til rent vand for landsbyernes beboere.
Dine arbejdsopgaver vil fx inkludere:





Være i dialog med partner om månedlige statusrapporter fra partner og udarbejde
månedlig intern projektrapport (1 side) i IUG regi
Deltage i månedlige projektgruppemøder for at gennemgå statusrapporter fra
partner i syd og dermed være et link mellem økonomien i projektet og de løbende
aktiviteter
Sikre overblik over projektøkonomien
I samarbejde med IUGs sekretariat forestå kontakt til donorer omkring økonomisk
afrapportering på projekt ved afslutning

Kompetencer, færdigheder og erfaring
 Du er en erfaren projektleder og har arbejdet med vand og sanitet.
 Økonomi og budgetopfølgning skræmmer dig ikke
 Interesse og gerne erfaring fra udviklingsprojekter i Syd, meget gerne i Afrika
 Mulighed for at bruge ca. 5 til 7 timer ugentligt på frivilligt arbejde




Interesse og mod på at arbejde i et multikulturelt partnerskab og mod på at tage på
projektmission til Sierra Leone
Medlem af IUG

For IUG er det også vigtigt, at du har lyst til og mulighed for at bidrage i en flerårig periode,
da kontinuitet i vores arbejde er særdeles vigtigt for os og specielt for vores partnerskaber
i syd.
Om Ingeniører Uden Grænser
Med afsæt i den danske fagtekniske ressourcebase i bred forstand er det IUGs mission, at
mobilisere solidaritet og virkelyst til at bistå nødlidende og fattige befolkninger med
relevante tekniske løsninger. IUG søger at opbygge tekniske kompetencer og et
fundament for befolkningen i vores samarbejdslande således, at denne bliver en aktiv
agent for egen udvikling. IUG ser det som en central opgave at sikre den danske
ressourcebases kendskab til udviklingsproblematikker generelt og opbygger viden samt
kapacitet til aktiv nedbringelse af fattigdom via implementering af relevante og
bæredygtige projekter i et udviklingsperspektiv.
Mere information
Yderligere informationer om IUG og frivilligt arbejde: www.iug.dk eller ved henvendelse til
Sekretariatschef, Dorte Lindegård Madsen: info@iug.dk eller telefon 5059 9406.
Ansøgning
Hvis du er interesseret, så udfyld dette dataark
Ansøgningsfrist er 15. februar 2018 – vi holder samtaler løbende.

