Brænder du for at arbejde med organisationsudvikling i et udviklingsperspektiv?
Ingeniører Uden Grænser søger en erfaren person som kan være med til at skabe
organisationsudvikling hos IUG’s partnere i Tanzania, Nepal og Sierra Leone.
IUG har netop fået bevilliget et EUAID projekt og et af de centrale komponenter er styrkelse af
partner organisationers kapacitet – dvs. vi skal sammen sikre, at de har en stærk organisatorisk
platform til at modtage frivillige, og her kan du bidrage med din ekspertise og erfaring. Vi søger nu
en frivillig IUG’er med erfaring og lyst til at styrke den organisatoriske kapacitet hos IUG’s
partnerorganisationer.
Om projektet under EUAID Volunteer Initiative
Projektets mål er at opbygge kapacitet hos såvel nord- som sydpartnere med henblik på at skabe
rammer for udsendelse af frivillige som en vigtig ressource i lokal kapacitetsopbygning ift.
humanitære situationer, genopbygning og langsigtet udvikling. Du skal være med til at opbygge og
udrulle seminarer og træningsworkshops hos partnerne og online, med partnernes kernepersonale
og give sparring i den lokale organisations udviklingsproces. Målsætningen er udvikling af
organisatoriske værktøjer, retningslinjer og systemer til monitorering og kvalitetssikring af fælles
aktiviteter og etablering af en platform, således at vores partnerskaber i Syd har et godt set-up til at
modtage og arbejde med frivillige.
Arbejdsopgaver
Opgaverne løses i samspil med projektrådgiver/koordinator på IUGs sekretariat, og du vil blive del
af det team, som skal gennemføre projektet.
Dine arbejdsopgaver vil fx inkludere:



Medvirke til planlægning af kapacitetsudviklingsprocesser hos de enkelte organisationer.
Understøtte partnerorganisationer gennem deltagerorienterede processer med at udforme
politikker og procedurer samt styrke organisatorisk kapacitet til at sikre efterlevelse og
ejerskab.

Kompetencer, færdigheder og erfaring
 Du er en erfaren udviklingsarbejder/projektleder - gerne senior - og har arbejdet med
organisationsudvikling i NGOer/CBOer og frivilligbaserede organisationer.
 Du finder f.eks. følgende områder spændende: Styrkelse af organisatorisk kapacitet inkl.
udformning og etablering af interne politikker, procedurer og guidelines - og dokumentation
heraf.
 Du bliver ikke skræmt af udfordringer relateret til lav kapacitet hos partnere og
nødvendighed af lokalt ejerskab til processer.
 Interesse og gerne erfaring fra organisationsudviklings projekter 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, Tanzania og Nepal.
 Medlem af IUG

Om Ingeniører Uden Grænser
Med afsæt i den danske fagtekniske ressourcebase i bred forstand er det IUG’s 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, vores projekter og frivilligt arbejde: www.iug.dk eller ved
henvendelse til Projektkoordinator Mette Bloch Hansen: mbh@iug.dk
Ansøgning
Hvis du er interesseret, så udfyld dette dataark.
Ansøgningsfrist er 15. februar 2018 – vi tager fat i dig, når vi får din ansøgning for hurtigt at
afdække, om der er et godt match

