
	  

	  
	  
Har	  du	  mod	  på	  at	  gøre	  en	  forskel,	  blive	  en	  del	  af	  et	  unikt	  fællesskab	  og	  lære	  noget	  nyt	  om	  dig	  
selv	  og	  andre?	  Så	  kunne	  du	  være	  den	  nye	  frivillige	  på	  sygehusapoteket	  i	  Masanga	  i	  Sierra	  Leone!	  
	  
Masanga	  Hospital	  Pharmacy	  søger	  en	  frivillig	  praktikant	  
Masanga	  Hospital	  Pharmacy	  søger	  en	  frivillig	  sundhedsfaglig,	  der	  har	  lyst	  til	  at	  hjælpe	  med	  at	  styrke	  den	  
daglige	  drift	  af	  apoteket	  gennem	  uddannelse	  og	  kapacitetsopbygning	  i	  samarbejde	  med	  apotekets	  ansatte.	  
Udsendelsen	  sker	  som	  et	  samarbejde	  mellem	  de	  humanitære	  foreninger	  Farmaceuter	  uden	  Grænser	  og	  
Masanga	  Hospital	  Rehabilitation	  Project	  (MHRP).	  
	  
Masanga	  Hospital	  ligger	  i	  junglen	  i	  den	  nordlige	  del	  af	  det	  vestafrikanske	  land	  Sierra	  Leone.	  	  
Hospitalet	  blev	  ødelagt	  under	  borgerkrigen,	  der	  sluttede	  i	  2001	  og	  MHRP	  har	  til	  formål,	  i	  samarbejde	  med	  
lokalsamfundet,	  at	  genopbygge	  et	  bærerdygtigt	  hospital.	  	  
	  
Masanga	  Hospital	  Pharmacy	  er	  hospitalets	  sygehusapotek	  og	  har	  til	  opgave	  at	  håndtere	  og	  distribuere	  
medicin	  til	  hospitalets	  patienter.	  På	  apoteket	  pakkes	  medicinen	  til	  de	  indlagte	  patienter	  samt	  udleveres	  til	  
out-‐patients.	  Apoteket	  har	  et	  stort	  ansvar	  for	  at	  sikre	  korrekt	  og	  sikker	  brug	  af	  lægemidler	  og	  skal	  desuden	  
varetage	  opgaven	  som	  fagligt	  sparringspartner	  omkring	  medicin	  med	  de	  sundhedsprofessionelle	  på	  
hospitalet.	  	  
	  
Hvis	  du	  er	  vores	  nye	  frivillige,	  forventer	  vi,	  at	  du:	  
• Har	  en	  interesse	  i	  forbedringen	  af	  sundheden	  i	  udviklingslande	  
• Er	  engageret	  og	  fleksibel	  
• Er	  i	  stand	  til	  at	  arbejde	  både	  selvstændigt	  og	  som	  et	  del	  af	  et	  team	  
• Har	  erfaring	  med	  arbejde	  på	  apotek/sygehusapotek	  inklusiv	  kendskab	  til	  lagerlogistik	  og	  distribuering	  af	  

medicin	  
• Har	  erfaring	  med	  patientkontakt	  og	  patientkommunikation	  
• Har	  mod	  på	  at	  arbejde	  i	  en	  fremmed	  kultur,	  hvor	  hver	  dag	  byder	  på	  nye	  udfordringer	  
• Har	  gode	  kommunikative	  egenskaber	  på	  dansk	  og	  engelsk	  
• Har	  lyst	  til	  at	  bidrage	  til	  organisationsarbejde	  før	  og	  efter	  udsendelse	  
	  

Til	  gengæld	  kan	  vi	  tilbyde	  dig:	  	  
• En	  oplevelse	  for	  livet,	  hvor	  du	  kan	  bruge	  din	  uddannelse	  til	  at	  hjælpe	  med	  at	  forbedre	  livskvaliteten	  

sundheden	  blandt	  verdens	  fattigste	  
• Muligheden	  for	  selv	  at	  definere	  konkrete	  projekter	  i	  forbindelse	  med	  udsendelsen	  
• Et	  veletableret	  udsendelsesforløb	  med	  god	  forberedelse	  før	  afrejse	  og	  sparring	  under	  ophold	  
• Udsendelse	  med	  andre	  frivillige	  fra	  Danmark	  
• Et	  fagrelevant	  ophold	  og	  professionel	  udtalelse	  til	  dit	  CV	  
	  
Praktiske	  oplysninger	  
Udsendelse	  fra	  juli	  2014	  og	  minimum	  5	  måneder	  frem.	  Du	  skal	  selv	  betale	  dine	  omkostninger	  ved	  opholdet,	  
men	  vi	  kan	  hjælpe	  dig	  med	  at	  søge	  fonde.	  Et	  ophold	  på	  6	  måneder	  koster	  ca.	  30.000kr.	  	  
	  
For	  yderligere	  oplysninger	  om	  Masanga	  se	  www.masangahospital.org	  eller	  kontakt:	  Sofie	  Rosenlund	  Lau	  på	  
s.rosenlund.lau@gmail.com	  eller	  tlf.	  51	  24	  90	  36	  
	  
Ansøgningsfrist:	  19.	  maj	  til	  s.rosenlund.lau@gmail.com	  med	  samtaler	  umiddelbart	  efter.	  Der	  er	  obligatorisk	  
forberedelsesweekend	  d.	  31.-‐1.	  juni.	  


