UNDERVISER SØGES TIL FRIVILLIG UDSENDELSE I
TANZANIA
Farmaceuter uden Grænser (FUG) søger en farmaceut eller anden
lægemiddel uddannet kandidat, gerne med undervisningserfaring til frivillig
udstationering på Kilimanjaro School of Pharmacy/St. Luke Foundation i
Moshi, Tanzania. Udstationeringen vil vare 4-6 måneder og være enten i april eller oktober 2019.
Arbejdsopgaverne vil bestå i at assistere og udvikle undervisningen af skolens 1-3. års elever på
diplomuddannelsen i farmaceutiske fag, samt samarbejde med bibliotekaren på skolen for at
videreudvikle og inddrage det nyetablerede bibliotek.
De specifikke kurser, der skal undervises i, er ikke fastlagt og undervisningen fastlægges i forhold
til ansøgerens kvalifikationer. Al planlægning vil foregå i samarbejde med Kilimanjaro School of
Pharmacy og Farmaceuter uden Grænser.
Du skal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Være selvstændig og fuld af initiativ
Kunne planlægge, udføre og afslutte igangsatte initiativer i samarbejde med de lokale
undervisere
Kunne udvikle inspirerende kurser og undervisningsmateriale med inddragelse af bibliotekets
fagbøger
Være interesseret i udviklingsarbejde og undervisning
Være forberedt på kulturelle udfordringer samt anderledes arbejds- og undervisningsforhold
Have gode samarbejdsevner
Tale flydende engelsk (Swahili er en fordel)
Have solid undervisningserfaring
Have lyst til at indgå i projektarbejdet før, under og efter udsendelsen

Farmaceuter uden Grænser har samarbejdet med Kilimanjaro School of Pharmacy (KSP) i Moshi siden 2009.
KSP hører ind under Saint Luke Foundation (SLF), som arbejder med udvikling og forbedring af
sundhedssystemet i ulande gennem uddannelse og forskning. SLF har blandt andet det farmaceutiske
fagområde i fokus. Skolen ligger i forbindelse med Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC); et
universitetshospital med over 1000 ansatte. Der er et stort internationalt miljø på sygehuset.
Praktisk
Tanzania er et fattigt, men stabilt og roligt land. Skolen ligger i byen Moshi for foden af Mount
Kilimanjaro, Afrikas tag. Bjerget og de nærtliggende nationalparker trækker gæster fra hele verden.
Opholdet er ulønnet, men vi dækker din flybillet, visum, forsikring og bolig. Forventede
leveomkostninger ligger på 1500-2000 kr/md. Gensidigt ansvar og forpligtelser fastsættes i
kontrakt med Farmaceuter uden Grænser.
Ansøgningsfrist
Senest d. 11. februar 2019 - forventede samtaler i slutningen af februar.
Send din ansøgning, samt CV på engelsk til tanzania@fug-dk.dk.
For yderligere information kontakt Birgitte Mielby, 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!

