Stillingsutlysning:
Ett års VIKARIAT SOM PROGRAMRÅDGIVER I FOKUS
FOKUS søker etter en erfaren og engasjert programrådgiver som kan følge opp våre
programmer i Guatemala og internasjonalt.
Som programrådgiver har du ansvaret for oppfølging av prosjektpartnere og
medlemsorganisasjoner. Stillingen innebærer saksbehandling, oppfølging, faglig rådgiving
og rapportering, samt helhetlig ansvar for programutvikling. Programrådgiver inngår i
programenheten i FOKUS, og rapporterer til programsjef.
Stillingen er et vikariat på tolv måneder, fra april/mai 2017.
Arbeidsoppgaver
 Oppfølging og videreutvikling av bistandsprogrammer, inkludert å bidra til søknader
og rapportering til Norad og andre givere.
 Kontakt med partnere og relevante medlemsorganisasjoner. Bistå med
kompetansebygging og rådgivning.
 Holde seg oppdatert på tema og land/regionen. Stillingen jobber spesielt med
Guatemala, urfolksrettigheter, vold mot kvinner og kvinners rettssikkerhet.
 Bidra til FOKUS sitt informasjonsarbeid, politiske påvirkningsarbeid og øvrige
organisasjonsarbeid
 Noe reisevirksomhet må påregnes
Kvalifikasjoner:
 Utdanning på masternivå og minst to års relevant arbeidserfaring. Utdanningskravet
kan fravikes for personer med særlig relevant arbeidsbakgrunn.
 God kjennskap til bistand- og utviklingsfeltet, og internasjonalt arbeid med kvinners
rettigheter og likestilling. Kjennskap til tematikken vold mot kvinner vil vektlegges.
 Erfaring fra bistandsforvaltning, inkludert økonomisk, administrativ og faglig
oppfølging av prosjektsamarbeid
 Erfaring med resultatstyring, monitorering og evaluering av programvirksomhet
 Søker må beherske norsk, engelsk og spansk som arbeidsspråk, muntlig og skriftlig
Egenskaper:
 Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 Resultatorientert og strategisk
 Evne til å jobbe systematisk og effektivt, også i perioder med stort arbeidspress
Vi kan tilby:
 Et hyggelig og engasjert arbeidsmiljø i fine lokaler midt i Oslo
 Lønn i henhold til FOKUS’ lønnspolitikk
 Trening i arbeidstiden, avspaseringsordning og fleksitid
 Pensjonsordning
 Et spennende arbeid for å bedre kvinners rettigheter og likestilling internasjonalt

Tiltredelse april/mai 2017.
For nærmere opplysninger ta kontakt med Programsjef Ragnhild Nordvik tlf: 951 26 159,
eller administrasjonssjef Mette Moberg, tlf: 911 98 252. Kortfattet søknad med CV sendes
rtn@fokuskvinner.no.
Søknadsfrist 6. mars. Menn og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.
Om FOKUS: Forum for kvinner og utviklingsspørsmål – FOKUS – er et kompetanse- og
ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål. FOKUS er et samarbeidsorgan for over 60
kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg i deres internasjonale engasjement. FOKUS har regionale
og nasjonale bistandsprogrammer i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Se www.fokuskvinner.no

