Kom i praktik i Myanmar
Vil du arbejde med unge frivillige og være med til at bygge civilsamfundet op i et land i rivende udvikling?
Vil du gerne have erfaring med projektevaluering såvel som formidling af udviklingsarbejde i en national
kampagne?
Så bliv praktikant hos Minglabar Myanmar – Fundament for Forandring!
Du får:
● Stor fleksibilitet
● Medbestemmelse i dine arbejdsopgaver
● Løbende sparring og samtaler med den danske projektkoordinator
● Mulighed for at arbejde i Myanmar
Vi forventer, at du:
● Studerer på en videregående uddannelse
● Kan arbejde selvstændigt
● Har gode samarbejdsevner på tværs af kulturer
● Har gode engelskkundskaber
● Har erfaring med at facilitere workshops, projektkoordinering og/eller kommunikation
Som praktikant bliver du tilknyttet projektets koordinator, og vil på lige fod arbejde både for FDF og KFUM
og KFUK. Du vil få mulighed for at arbejde målrettet og blive direkte involveret i nogle af de områder, som
du gerne vil have erfaring med.
Vi søger 1-2 praktikanter til arbejdet som projektmedarbejder i Myanmar.
Som projektmedarbejder vil du få erfaring med at arbejde i et udviklingsprojekt i Myanmar. I efteråret
2018 vil projektets fokus være at afslutte og evaluere projektet, såvel som at fejre de resultater projektet har
opnået de sidste fire år. Du vil, sammen med de to lokalt ansatte i Myanmar, stå for at planlægge og facilitere
træninger/workshops og arbejde med koordinering af projektet. Vi forventer, at du kender til eller er villig til
at lære værktøjer om projektkoordinering. Der er også mulighed for at arbejde med intern og ekstern
kommunikation, blandt andet på sociale medier både på dansk og engelsk samt skrive til de danske
medlemsblade og evt. eksterne medier. Arbejdsopgaverne tilpadses din erfaring og studierætning.
Som praktikant refererer du til den danske projektkoordinator, men vil på daglig basis samarbejde
med koordinatorerne i Myanmar og delvist også med den danske frivillige projektgruppe.
Praktikperioden starter i august med minimum én uge i København. Derefter kan du tage til Myanmar, når du
ønsker det. Der ydes et tilskud på 2.500 DKK til praktikanter, der skal til Myanmar. Udgifter i forbindelse
med arbejdet dækkes. Andre udgifter (fx fly, bolig og lommepenge) dækkes af praktikanten.
Vi opfordrer alle at ansøge uanset religion, køn og kultur.
For at komme i betragtning skal du sende dit CV og en motiveret ansøgning, hvor du specificerer de
områder, du gerne vil arbejde med til info@minglabarmyanmar.dk. Stillingen er ulønnet.
Ansøgningsfrist for praktik i efteråret 2018 er d. 2. april 2018.
Vi holder samtaler løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt.
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Vil du høre mere om muligheden for at komme i praktik, så skriv til projektkoordinator Guro Klausen på
info@minglabarmyanmar.dk
Læs mere om projektet her:
www.MinglabarMyanmar.dk
www.Facebook.com/MinglabarMyanmar
www.Facebook.com/FoundationForChangeMyanmar
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