
FRIVILLIG TIL KILIMANJARO SCHOOL OF PHARMACY, 
TANZANIA 

 
 
Farmaceuter uden Grænser (FuG) søger en frivillig til 4-6 måneders ud-
sendelse på Kilimanjaro School of Pharmacy (KSP) med henblik på opstart 
af et nyt projekt. 

 
Farmaceuter uden Grænser er en dansk humanitær organisation, som arbejder for at fremme 
sundhed i udviklingslande gennem sikker brug af medicin. Vi har igennem de seneste 5 år 
samarbejdet med KSP i Tanzania omkring et projekt med fokus på uddannelsesmæssig kapaci-
tetsopbygning. Skolen uddanner farmaceutiske teknikkere, som efter endt uddannelse kommer 
til at arbejde på hospitals – og privatapoteker. Tidligere udsendte for FuG har fokuseret på 
kompetenceopbygning blandt KSPs undervisere, dog er vi i skrivende stund i gang med at de-
finere et nyt projekttiltag i samarbejde med skolens ledelse. Det fremtidige fokus vil være at 
styrke studenterorganisationen på KSP, f.eks. gennem opstart af studiecafé, udvikling af den 
eksisterende studenterorganisation, styrkelse af fundraising aktiviteter mm. De grundlæggen-
de rammer for projektet er defineret, men optimal færdiggørelse kræver FuGs tilstedeværelse 
på KSP. Vi søger derfor en frivillig til at starte projektet op, herunder at færdiggøre projektbe-
skrivelsen i samarbejde med KSP, samt udføre relevant opsøgende arbejde i Tanzania. Udsen-
delsen vil være fra november og 4-6 måneder frem. 
 
Hvis du er vores nye frivillige, forventer vi at du: 

• Har en bachelor i farmaci eller lignende uddannelse på tilsvarende niveau. 
• Har erfaring med projektudvikling. Kendskab til Logical Framework Approach (LFA) er 

en fordel. 
• Har erfaring inden for studenterpolitisk/socialt arbejde. 
• Har lyst til at bygge et projekt op i samarbejde med FuG og KSP. 
• Har en interesse i forbedringen af sundheden i udviklingslande. 
• Er engageret, fleksibel og i stand til at justere egne ambitioner. 
• Er i stand til at arbejde både selvstændigt og som en del af et team. 
• 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 dine kompetencer til at hjælpe med at forbed-
re sundhed og livskvalitet blandt verdens fattigste. 

• Mulighed for at starte et nyt projekt op og bidrage med egne idéer. 
• Et veletableret udsendelsesforløb med god forberedelse før afrejse og sparring under 

ophold. 
• Mulighed for at møde tidligere udsendte inden afrejse. 
• Et fagrelevant ophold. 

 
Praktiske oplysninger: 
Tanzania er – om end meget fattigt – et stabilt og roligt land. Moshi ligger i Nordtanzania nær 
grænsen til Kenya og ved foden af Mount Kilimanjaro.  
Der er tale om frivilligt arbejde med en estimeret arbejdstid på 37 timer ugentligt. Du vil få 
dækket flyrejse til og fra Tanzania samt forsikringer og visum. KSP stiller fri bolig med køkken-
faciliteter til rådighed. Vaccinationer, øvrige leveomkostninger samt evt. ferie i forbindelse med 
udsendelsen afholdes af den frivillige. Forventede leveomkostninger i forbindelse med udsen-
delsen  er 1500-2500 kr. om måneden. Gensidigt ansvar og forpligtelser fastsættes i kontrakt 
med Farmaceuter uden Grænser. 
 
Ansøgningsfristen er onsdag den 3. september 2014. Send din ansøgning samt CV på en-
gelsk til tanzania@fug-dk.dk. For yderligere spørgsmål kontakt Søren Post på tlf. 50 52 84 09.  
Samtaler forventes afholdt i uge 37 og 38. 
 
Yderligere info: 
Farmaceuter uden Grænser: www.fug-dk.dk 
KSP: www.saintlukefoundation.co.tz/kilimanjaro-school-of-pharmacy 


