Kommunikationsansvarlig til uddannelses- og rettighedsprojekt i Indien
Brænder du for kommunikation og har du lyst til at prøve kræfter med projektstyring og -udvikling i en lille
handlekraftig NGO, og samtidig være med til at sikre retten til uddannelse og sundhed for de mest
marginaliserede befolkningsgrupper i det sydlige Indien?
Vi søger en kommunikationsfrivillig til vores projektgruppe, der er ansvarlig for projektet Lige ret til Læring
og Sundhed. Projektets formål er at sikre, at den eksisterende lovgivning og ydelser når ud til Roma- og
stammefolk i 30 landsbyer. Roma- og stammefolk er blandt Indiens mest fattige og udsatte grupper. De
diskrimineres både af det omgivne samfund og myndighederne, hvilket påvirker deres rettigheder til
uddannelse og sundhed. Projektet startede den 1. marts 2020 og kører frem til 28. februar 2023.
Din opgave
Projektgruppen har ansvar for at monitorere projektet og løbende sikre at vores samarbejdspartner i
Indien, er klædt på til at implementere projektet og imødekomme uforudsete hændelser.
Som kommunikationsansvarlig, vil du sammen med en anden frivillig, få ansvar for at sikre løbende
formidling af projektet til hjemmeside, nyhedsbrev, magasin, FB. Der vil stor mulighed for at sætte sit
præg på opgaverne.
Vi forventer
➢ At du har erfaring med kommunikation på FB og artikelskrivning
➢ At du er engageret og villig til at sætte dig ind i den kontekst, vi arbejder i og dit ansvarsområde
➢ At du er en stabil frivillig, der kan lægge 10 timer månedligt i projektgruppen
➢ At du er villig til at forpligtige dig til projektet i mindst et år. Det er en fordel hvis du er med hele
projektperioden
➢ At du skriver flydende dansk
➢ At du har gode engelskkundskaber, da al materiale fra Indien er på engelsk
➢ Det er en fordel hvis du har interesse for fotografering og billedbehandling
Projektgruppen holder til i Aarhus og mødes 1-2 gange månedligt efter behov. Derudover vil du blive
tilknyttet Aktion Børnehjælps kommunikationsudvalg, der mødes én gang i kvartallet.
Ansøgning
Hvis du er interesseret i at være med eller høre nærmere så skriv til anjanielsen@aktionb.dk. Vedhæft
dit CV og lidt tekst om dig selv, hvor du beskriver din motivation for at blive frivillig. Vi indkalder løbende
til samtale.
Aktion Børnehjælp samarbejder med en række lokale indiske organisationer om at give nogle af Indiens
mange sårbare og udsatte børn, unge og voksne muligheder for at få mere indflydelse på deres fremtid.
Vores indsatser falder indenfor uddannelse, sundhed og fødevaresikkerhed.

Vi håber på og glæder os til at høre fra dig!
Du kan læse mere om os på www.aktionbornehjaelp.dk eller www.facebook.com/AktionBoernehjaelp

