
Har du lyst til at tage på eventyr, opleve nye kulturer, og arbejde med at fremme
sundhed og medicinforsyning i et udviklingsland? Så leder vi efter dig!
Lige nu søger vi i Farmaceuter uden Grænser (FuG) en eller flere frivillige til at styrke den daglige drift af
sygehusapoteket i Masanga, Sierra Leone. Under dit ophold på 3-6 mdr. understøtter og underviser du
apotekets ansatte med ønske om at skabe en bæredygtig og langvarig forandring.

Har du erfaring fra et dansk sygehusapotek? Sygehusapoteket i Masanga har generelt set de samme
kerneopgaver: Udover at distribuere medicin til hospitalets indlagte patienter, udleveres der også medicin
i skranken til ambulante patienter. Som frivillig i Masanga vil du indgå i et tæt samarbejde med lokale
kollegaer inden for både den medicinske og logistiske del af apoteket. Ydermere vil du skulle undervise
dine kollegaer på apoteket, samt det resterende hospitalspersonale.

FuG har i samarbejde med Foreningen Masanga (https://www.masanga.dk/) udviklet en projektplan for
apoteket. Under dit ophold vil der derfor også være en vis fokus på at observere og måle apoteket på de
kriterier, der er sat op i projektbeskrivelsen (læs om projektplanen her http://fug-dk.dk/sierra-leone/).

Du kommer til at bo sammen med andre frivillige i landsbyen Masanga, i gåafstand til apoteket. Din
arbejdstid vil være ca. 37 timer om ugen med fleksibilitet i hverdagen. Om aftenen har du fri, og i
weekenderne vil du have rig mulighed for at udforske nærområdet, de nærliggende storbyer, stranden
eller f.eks. hovedstaden Freetown. Kost og logi i forbindelse med opholdet er estimeret til at koste ca.
1500 kr. om måneden. Flybillet og visum vil blive refunderet.



Har ovenstående vakt din interesse så er du velkommen til at sende en kort beskrivelse af dig
selv og din motivation på engelsk til sierraleone@fug-dk.dk senest den 31. marts 2022.

For yderligere oplysninger kontakt os gerne på samme
e-mailadresse eller se mere på www.fug-dk.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Som udsendt frivillig forventer vi at du:

• Er farmaceut, farmakonom eller
lignende

• Har kendskab til apoteksverdenen

• Er initiativrig, engageret og har mod på
at videreudvikle apoteket i Masanga

• Har gode kommunikationsevner og kan
hjælpe med implementering af relevante
systemer

• Har lyst til at arbejde og leve under
primitive forhold

• Har tid og lyst til at deltage i månedlige
møder i arbejdsgruppen før, under og
efter udsendelse

Vi kan tilbyde dig:

• Erfaring med styring af et apotek i et
udfordrende miljø

• Du kan selv præge dine arbejdsopgaver

• Faglige udfordringer i spændende
omgivelser, der til tider kræver kreative
løsninger

• Erfaring med undervisning af bl.a.
apotekspersonale i emner du vurderer som
relevante

• Mulighed for at blive en del af et tværfagligt
og engageret fællesskab

• Mulighed for at opleve et afrikansk
sundhedssystem indefra

• Gratis deltagelse i kurser hos CISU
(Civilsamfund i udvikling)

Læs mere på

www.fug-dk.dk


