FRIVILLIG TIL VIDEREUDVIKLING AF
BIBLIOTEK I TANZANIA
Farmaceuter uden Grænser (FUG) søger en frivillig medarbejder til
videreudvikling af farmaceutisk bibliotek i Tanzania.
Biblioteket er en del af uddannelsesinstitutionen Kilimanjaro School of Pharmacy (KSP), som
uddanner apotekspersonale. FuG har i 2016 indsamlet og doneret faglitterære bøger, som er
blevet til et nyetableret bibliotek hos KSP. Biblioteket er i brug og der er ansat en lokal bibliotekar, men biblioteket savner computere og dermed informationssøgefaciliteter. FuG ønsker at
understøtte en bæredygtig videreudvikling af bibliotekets søgefaciliteter i samarbejde med KSP
ledelsen og den lokale bibliotekar i løbet af 2019.
Dine opgaver
Formålet med projektet er at øge KSP ansatte samt studerendes adgang til opdateret forskningsbaseret viden. I praksis skal du medbringe brugte computere, sørge for at få dem tilsluttet, oprette diverse genveje (f.eks. Hinari) samt vejlede og undervise i brugen heraf. En naturlig forlængelse af dette arbejde vil være at udvikle undervisningsmateriale som du og den lokale bibliotekar kan gennemføre i klasserne.
Vi prioriterer personer der
• har kendskab til informationssøgning (evt. endda konkret viden om Hinari)
• har kendskab til farmaceutiske emner
• har lyst til at indgå i FuG’s projektarbejdet før, under og efter udsendelsen
• har gode kommunikative evner på engelsk
• har erfaring med arbejde i udviklingslande
• har lyst til at arbejde i en anderledes kultur, og er åben overfor alternative måder at løse opgaver på
Vi giver dig til gengæld
• Et engageret team, der støtter op om dig og dine aktiviteter relateret til etableringen af
informationssøgefaciliteter på biblioteket. Vi har selv været på skolen i længere tid og
vil yde støtte under hele forløbet.
• Mulighed for at bruge og udvikle dine kompetencer i et 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 Kilimanjaro. Opholdet er ulønnet, men vi dækker din flybillet, visum, forsikring og bolig. Forventede leveomkostninger ligger på 1500-2000kr/md. Gensidigt ansvar og forpligtelser fastsættes
i kontrakt med FuG.
Tidspunktet og varighed af udsendelsen vil foregå i dialog mellem dig, KSP og FuG teamet,
men skal dog gennemføres i første halvdel af 2019 og vare i minimum 1 måned.
Det er forventet at der bruges tid på forberedelse inden udsendelse, samt i projektgruppen
efter udsendelse.
Ansøgningsfrist
Senest d. 20. januar 2018. Forventede samtaler ultimo jan./primo feb. Send din ansøgning,
samt CV på engelsk til tanzania@fug-dk.dk For yderligere information kontakt: Birgitte Larsen
mobil: 61 74 78 16.
Læs mere om Farmaceuter uden Grænser og vores arbejde på: www.fug-dk.dk
Vi glæder os til at høre fra dig!

