Frivillige controller til uddannelses- og rettighedsprojekt i Indien
Har du lyst til at prøve kræfter med økonomi- og projektstyring i en lille, dynamisk 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 frivillig controller 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 løbende monitorering af projektet, herunder udvikling af
monitoreringssystem og formater; udvikling af formater og strategier og input til aktiviteter og metoder;
planlægning af projektbesøg; kommunikation til donorer og Aktion Børnehjælps medier; og meget mere.
Hvert projektgruppemedlem har et ansvarsområde (alene eller delt), som man er ansvarlig for gennem
projektet.
Som frivillig i projektgruppen vil du få ansvar for økonomistyringen af projektet, herunder løbende
budgetstyring, oversigter mm. til samarbejdspartneren og AB, afrapportering til donor og gennemgang af
og feedback til finansielle kvartalsrapporter.
Vi forventer, at du:
➢ Har erfaring/kendskab til excel
➢ Er engageret og villig til at sætter dig ind i den kontekst, vi arbejder i og dit ansvarsområde
➢ Er en stabil frivillig, der kan deltage i et månedligt møde af ca. 2 timers varighed
➢ Kan finde tid til ad-hoc opgaver mellem møderne (ca. 2-3 timer pr/mdr.)
➢ Er villig til at forpligtige dig til projektets slutdato
➢ Har lyst til at gøre en forskel for marginaliserede landsbysamfund
Projektgruppen holder til i Aarhus og mødes ca én gang månedligt eller efter behov, med opgaver mellem
møderne.
Ansøgning
Hvis du er interesseret i at være med eller høre nærmere så skriv til majahenriksen@aktionb.dk .
Vedhæft dit CV og lidt tekst om dig selv, hvor du beskriver din motivation for at blive frivillig.
Vi håber at høre fra dig!
Du kan læse mere om os på www.aktionbornehjaelp.dk eller www.facebook.com/AktionBoernehjaelp

