Detaljeret stillings- og profilbeskrivelse for projektkonsulent for SF’s DIPD-finansierede projekter
Generelle kvalifikationer og erfaringer










Kendskab til og nogle års erfaring med projektforvaltning og finansiel administration jf. DIPD’s og
Danidas retningslinjer for udviklingsprojekter herunder budgetstyring, monitorering og regnskab.
Politisk tæft og interkulturelle kompetencer, samt erfaring med at bruge dem til forhandling,
aftaleindgåelse, projektudvikling og opfølgning, finansiel kontrol og afrapportering.
Kendskab til dansk politik, danske politiske partier og helst til og netværk i SF mhp. at kunne se og
ide-udvikle hvor SF kan ”tilføre værdi” (add value) i samarbejder med politiske partier i Syd, samt
øje for hvad SF kan få ud af samarbejdet
Involvering, engagering og ledelse af frivillige, samt netværk i SF og SFU
Evne til at pleje tæt kontakt og have god dialog med Venstre og VU (som er partner ift. Malawiprojekt) samt DIPD’s sekretariat
Forestå facilitering og læringsprocesser med vidt forskellige målgrupper, samt ift. til Malawiprojektet gerne erfaring med mentoring og coaching som metode
Engelsk flydende og på forhandlingsniveau er et krav
Indgående forståelse for udviklingspolitik, demokrati- og udviklingssamarbejde i ligeværdige
partnerskaber, og for det særlige felt, samarbejde mellem politiske partier er

Tværgående opgaver ift. DIPD







Løbende kontakt med og deltagelse i diverse møder og aktiviteter som afholdes af DIPD og med de
andre partiers ansatte konsulenter og koordinatorer
Input til udvikling og implementering af DIPD’s overordenede strategi og program
Indspil til og servicering af SF’s medlem i DIPDs bestyrelse
Indgå i relevante tematiske DIPD-arbejdsgrupper såsom metodeudvikling og erfaringsudveksling
omkring fx konflikthåndtering, unges deltagelse, flerparti-dialog
Indgå i evt. landegrupper med partier der arbejder i samme lande (fx Myanmar)
Løbende orientering til og dialog med DIPDs projektansvarlige for SF’s projekter

Det fælles DIPD-Venstre-SF Malawi-projekt med SF som lead
Konsulenten vil ift. dette projekt fungere iht. den aftale som SF, V og DIPD vil indgå, og konsulenten vil ift.
CMD og øvrige aktører således repræsentere samarbejdet mellem SF, V og DIPD.
 Kendskab til Malawis politik, økonomi, samfund og historie en fordel
I Danmark;
 Løbende kontakt og dialog med CMD i Malawi om projektets udvikling og fremdrift
 Ditto med Venstre og DIPD
 Administrativ forvaltning med SF’s bogholder, DIPD’s administrator re. DIPD og Danidas
retningslinjer
 Løbende finansiel og målorienteret monitorering af projektet
 Ideudvikling med SFU og VU om udvekslingsaktiviteter og input fra dem til de unge i Malawi
 Tæt kontakt med DIPD mhp. opsamling og videreførelse af erfaringer fra hidtidigt projekt for
inddragelse af kvinder bl.a. gennem mentoring
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 Planlægning og forberedelse af besøg i Danmark fra de 5 partier til Danmark
 Forberede og finde SF-deltagere til besøg og udveksling med de 5 partier i Malawi
I Malawi:
 Planlægge og lede besøgsrejser i dialog med CMD og danske deltagere fra Venstre, VU, SF og SFU
 Planlægge og lede aktiviteter under besøg – dialog og forhandlinger med de 5 partier og deres
(mandlige) generalsekretærer
 Koordinere og afsøge funding muligheder med EU, DFID og UNDP – afholde jævnlige møder ifm.
besøg i Malawi.
 Give input til og finde, samt forberede SF-ressourcepersoner til at indgå i projektets aktiviteter især
ift. at gå i dialog med mandlige ældre ledere om betydningen og mulighederne i at involvere unge
og kvinder i politik.

Nye SF-indsatser såsom involvering i og ansvar for DIPD-projekt-komponenter i Myanmar og Bhutan,
samt evt. ansøgning om og gennemførelse af forundersøgelse
o
o
o
o
o

Kendskab til Bhutan og/eller Myanmar, (samt evt. Nigeria og Ghana) og især det politiske landskab
og partierne i disse lande vil være en stor fordel
Kendskab til og erfaring med metoder for involvering af kvinder og unge i politik og evne til at
kommunikere og anvende disse.
Erfaring med og evne til at gå i dialog med partifolk og højtstående ledere om at få mest mulige
resultater for pengene.
Evne til at holde konstruktiv dialog med DIPD og andre danske partier om klar arbejds- og
rollefordeling i flerparti-projekterne
Erfaring og kompetencer (fx kendskab til migrations-dagsordenen og/eller de nævnte lande) til at
søge finansiering af en forundersøgelse til nyt SF-projekt med fokus på integration

Generelt I SF:
Udbrede kendskabet til projekterne og involvere de frivillige SF’ere i hele landet som er interesserede, samt
ideelt set finde nye interesserede
I samarbejde med kommunikations-folk informere om og bruge projekterne til at brande SF som
internationalt orienteret og solidarisk parti
Koordination med og styrke det internationale og udviklingspolitiske arbejde i SF
Styrke interessen for det internationale arbejde og koordinere med SF’s internationale netværk
Finde, forberede og servicere relevante ressourcepersoner fra SF til besøg og aktiviteter ifm. projekterne.
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