
 

Vær med til at løfte teknisk skole                                                      
for unge med handicap i Sierra Leone 

IUG har siden 2018 samarbejdet med den fagtekniske skole Opportunity Training Centre, OTC, for 
unge med fysisk handicap, hvor vi blandt andet har etableret solceller, en handikapvenlig WASH-
bygning, samt udviklet en organisationsstrategi for skolen. Det nuværende projekt fra 2020, 
fokuserer på kapacitetsopbygning af OTC som organisation, styrkelse af undervisningen, samt at 
styrke OTC og de studerende i fortalerskab for handikaprettigheder i Sierra Leone. 

Projektet søger i øjeblikket assistance til følgende områder: 

- Financial controller: Til håndtering af projektets økonomi og arbejde med economics 

- Mentor til værkstederne: OTC har følgende værksteder: ICT, metal og smedje, skrædderi, hår- og 
skønhed, samt elektronik. Vi søger én eller flere personer, der kunne tænke sig, at være mentor 
for ét eller flere af værkstederne. 

Stillingen vil bestå i at kortlægge behovene i værkstederne og undersøge, hvordan vi nemmest kan 
løfte niveauet for de studerende, samt at hjælpe med dagligdagsudfordringer. Der er derfor behov 
for personer, som enten har en bred teknisk viden/forståelse eller viden om ét af de specifikke 
værksteder. Det tekniske niveau i Sierra Leone er relativt lavt sammenlignet med Danmark, og 
man behøver derfor ikke have en dybdegående teknisk viden. 

Det forventes, at der ugentlig bruges gennemsnitligt 6 timer, men stillingen er relativt individuel, 
så man kan selv styre sin tid. 

- Uddannelseskyndig med viden indenfor undervisning af analfabeter og folk med begrænset 
skolegang: 

Vi har ansat en lokal ”literacy” underviser på skolen og søger i den forbindelse en frivillig med 
undervisningsviden indenfor dette emne, som kan bistå vores partner. Det forventes, at der 
bruges 4 timer om ugen i starten og derefter en del mindre. 

Fælles for alle stillingerne: De frivillige skal være i stand til at kommunikere på engelsk – både 
skriftligt og mundtligt, samt være åbne overfor den store videns- og kulturforskel, fra det danske 
skolevæsen til den Sierra Leonske kontekst. 

Det samlede projekt forventes afsluttet i begyndelsen af 2023. 

Kontakt projektleder Ida Højgaard på imhj@iug.dk  
– for nærmere info om controller-stillingen kontakt Dorte Lindegaard Madsen dlm@iug.dk 

 


