
SELVSTÆNDIG OG EVENTYRLYSTEN BIBLIOTEKAR TIL 
FRIVILLIG UDSENDELSE I TANZANIA 

 
Farmaceuter uden Grænser (FUG) søger en frivillig bibliotekar til kapaci-
tetsopbygning på nybygget bibliotek i Tanzania. Biblioteket er en del af 
uddannelsesinstitutionen Kilimanjaro School of Pharmacy (KSP), som ud-
danner apotekspersonale på forskellige kompetenceniveauer. 
Udsendelsen vil foregå primo oktober 2016 og vare i ca. 4 uger. 
 
FuG samarbejder med KSP om at implementere brugen af fagbøger i undervisningen og på 
uddannelsen i sin helhed. Her udgør et velfungerende bibliotek en hjørnesten for projektets 
success, og det vil vi gerne have din hjælp til at skabe! 
 
FuG har indsamlet ca. 800 faglitterære bøger, som KSP modtager i løbet af efteråret. Disse 
skal sammen med de nuværende bøger i biblioteket registreres og sættes i system, så den 
generelle tilgængelighed af litteratur øges, og der skabes overblik. 
 
Dine opgaver 
I samarbejde med en udsendt farmaceut skal du organisere bøgerne i de nye rammer og lede 
eventuelle praktiske lokale hjælpere (bibliotekaransat, administrativt personale eller studeren-
de). Du vil have ansvaret for at udarbejde et system for brug af biblioteket med inputs fra 
KSPs ledelse og studerende. Derudover vil der være behov for oplæring af en ansat i det nye 
system, litteratursøgning og opgaver der skal varetages af biblioteket. 
 
En naturlig del af det fremtidige biblioteks opgaver vil være at undervise i brug af biblioteket 
og i litteratursøgning og kildebrug. Derfor vil du også sammen med farmaceuten skulle udvikle 
undervisningsmateriale til både lærerer og elever, samt udføre undervisningen på de 3 klasse-
trin. 
 
Vi leder efter en der 

• er uddannet bibliotekar eller stud.scient.bibl på sidste år 
• er interesseret i at forbedre forhold i udviklingslande 
• har erfaring med biblioteksdrift og organisering 
• har mod på at drive udvikling i et igangværende projekt i samarbejde med vores lokale 

partner og den udsendte farmaceut 
• har lyst til at arbejde i en anderledes kultur og er åben overfor alternative måder at lø-

se opgaver på 
• har lyst til at indgå i projektarbejdet før, under og efter udsendelsen 
• har gode kommunikative evner på engelsk (swahili er også relevant) 

 
Vi giver dig til gengæld: 

• Et engageret team, der støtter op om dig og dine aktiviteter relateret til etableringen af 
biblioteket, både før, under og efter udsendelsen. Vi har selv været på skolen i længere 
tid og vil yde støtte og erfaringsdeling under hele forløbet. 

• Mulighed for at bruge og udvikle dine kompetencer i miljø, der er meget forskelligt fra 
de vanlige. 

• En udvidelse af din horisont og en oplevelse for livet! 
 
Praktisk: 
Tanzania er et fattigt, men stabilt og roligt land. Skolen ligger i byen Moshi for foden af Kili-
manjaro. Opholdet er ulønnet, men vi dækker din flybillet, visum, forsikring og bolig. Forven-
tede leveomkostninger ligger på 1500-2000kr/md. Gensidigt ansvar og forpligtelser fastsættes 
i kontrakt med Farmaceuter uden Grænser. 
 
Ansøgningsfristen: Senest d. 15. juli 2016 - forventede samtaler slut juli-start august. 
Send din ansøgning, samt CV på engelsk til tanzania@fug-dk.dk. 
For yderligere information kontakt: Karen Chan, mobil: 20 88 76 33.  
 
Læs mere om Farmaceuter uden Grænser og vores arbejde på: www.fug-dk.dk 
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 


