Play31 Danmark søger nye frivillige til
programarbejde i Sierra Leone
Vil du gerne arbejde med internationale udviklingsprojekter,
som fokuserer på menneskerettigheder og fodboldens forenende
kraft – så er der her en unik mulighed for at få styrket dit CV på
området.
Play31 Danmark har sammen med vores lokale partnerorganisation Play31 Sierra Leone
netop modtaget en større bevilling fra Danidas civilsamfundspulje til projektet ’Know Your
Rights – Training of Peace Ambassadors in Rural Sierra Leone’. Projektets overordnede formål
er at skabe social sammenhængskraft og bæredygtig udvikling i Sierra Leones fattige og
sårbare landområder via et frivillignetværk, som underviser lokalbefolkningen i
menneskerettigheder og konfliktløsning. Med den nye bevillig er der opstået et behov for flere
frivillige, som kan deltage aktivt i implementeringen og administrationen af projektet, som har
opstart i september 2016. Det er derfor et spændende og udfordrende tidspunkt at blive en
del af Play31s programgruppe.
Du er:
- Motiveret for at skabe bedre forhold for Sierra Leones lokalsamfund
- Klar på at tage en ansvar og arbejde selvstændigt
- Indstillet på at afsætte 5 timer om ugen i gennemsnit
Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med:
- Internationalt udviklingsarbejde fra studier, arbejde el. lign.
- Sierra Leone og/eller afrikansk historie og kontekst
- Design af programmer, herunder den menneskerettighedsbaserede tilgang (HRBA)
- Monitorering og evaluering af udviklingsprojekter
- Fundraising og afrapportering til donorer
- Økonomistyring af donorfinansierede projekter
- Samarbejde med partnerorganisationer i Syd
- Kapacitetsopbygning af civilsamfundsorganisationer
- Konfliktløsning og traumehåndtering efter krig
Vi tilbyder:
- En platform for at arbejde med alle facetter af udviklingsprojekter
- Mulighed for at rejse til Sierra Leone og tage del i projektimplementeringen (det kan
også kombineres med feltarbejde i forbindelse med studie)
- Indgang til et dynamisk netværk af engagerede frivillige med forskellige baggrunde
(udviklingsstudier, antropologi, sociologi, idræt, international politik osv.).
- Meget ansvar og rig mulighed for at påvirke organisationens arbejde og projekter
- Et sjovt, spændende og socialt frivilligjob
Send en kort motiveret ansøgning + CV senest den 1. september 2016
Ansøgningen og eventuelle spørgsmål sendes til Una Marquard: unamarquard@gmail.com
Læs mere om Play31’s arbejde her: www.play31.dk
Vi glæder os til at høre fra dig!

