
 

Brænder du for at arbejde med vand og sanitet i et 
udviklingsperspektiv? 
Ingeniører uden Grænsers mange ildsjæle, som arbejder for at sikre adgang til 
vand for alle, søger en frivillig kollega, som har lyst til at være den 
koordinerende og samlende kraft i vores fagtematiske arbejdsgruppe på vand- 
og sanitetsområdet (WASH). 

Vi er en gruppe af fagfolk med mange forskellige baggrunde, som i øjeblikket 
arbejder med fem forskellige vand- og klimarelaterede projekter i Sierra Leone. Vi 
søger endnu en frivillig, som vil være vores tovholder. Vi klarer selv projektledelsen i 
projekterne, men mangler en der har overblikket og sikrer, at vi giver hinanden viden 
på tværs og “skubber” lidt til de metoder og tilgange, som vi lægger i projekterne. 
  

Om IUGs WASH-projekter 
Ingeniører Uden Grænser (IUG) har siden 2009 arbejdet med lokale partnere i Sierra 
Leone om at give adgang til rent drikkevand og undervise i sanitet og hygiejne i 
landområder. Projektgrupperne bygger brønde, opfører vandtårne og har fokus på at 
styrke lokalbefolkningens sanitet og hygiejne.  
 

Opgaver 
 

• Stå for de månedlige fagtematiske møder for projektlederne og interesserede 
frivillige  

• Sikre overblikket over projekterne og være “modtager” på nye projektforslag, 
som kommer fra vores partnerskaber. Viderebringe forslagene til WASH-
gruppen og sikre, at informationerne kommer ud til gruppens medlemmer, så 
der evt. kan nedsættes en arbejdsgruppe, der kan se på projektet. 

• I samarbejde med IUGs sekretariat og projekt superviseringsgruppe (PSG) 
sikre at alle WASH-relaterede projektgrupper får den fornødne support og 
støtte (du trives i mentorrollen – dvs. at andre kan henvende sig til dig for 
uformel sparring)  

• Du vil indgå i gruppen af tovholdere fra andre af IUGs fagtematiske grupper 
(PSG) – denne gruppe mødes ca. hver 6 uge for at give hinanden sparring og 
forberede et brief fra det operative niveau (projekterne) til IUGs bestyrelse. 

• Du har mod på at være bindeled på WASH-området og arbejde med strategi 
og rådgivning af bestyrelsen. 

Kompetencer, færdigheder og erfaring  

• Du er en erfaren koordinator og har arbejdet med vand og sanitet. 
• Økonomi og budgetopfølgning skræmmer dig ikke - så du tør godt stille 

projektgruppen spørgsmål om, hvordan det går med økonomien i projektet.  
• Interesse og gerne erfaring fra udviklingsprojekter i Syd, meget gerne i Afrika. 
• Mulighed for at bruge ca. 5 timer ugentligt på frivilligt arbejde. 
• Interesse i 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 “det lange lys på“ og kan se dig selv bidrage på 
lang sigt. Du kommer nemlig til at opbygge en uvurderlig viden omkring IUGs 
projektarbejde, som andre kan få gavn af. Kontinuitet i vores arbejde er særdeles 
vigtigt for os og specielt for vores partnerskaber i Syd. 
 

Om Ingeniører Uden Grænser  
IUG er en teknisk-humanitær organisation af frivillige medlemmer med tekniske 
kompetencer. Vi samarbejder med lokale og internationale hjælpeorganisationer om 
at forbedre livsvilkårene for nødstedte og udsatte mennesker i fattige lande. Vi sikrer 
lokal forankring og varige løsninger, og vores indsats understøtter en række af FN’s 
Verdensmål for bæredygtig udvikling. 
 

Er du nysgerrig?  
Vil du vide mere om WASH-gruppen, IUG og de frivillige ildsjæle, som du kommer til 
at arbejde sammen med? Så kontakt vores lille kontor for en uformel snak ved 
henvendelse til generalsekretær Dorte Lindegaard Madsen dlm@iug.dk eller tlf. 
5059 9406.  

 

 
 

 

 

	

 


