Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC) är en partianknuten organisation
(PAO) som arbetar med att stödja och utveckla demokratiska partier och politiker verksamma i diktaturer och
nya demokratier i olika världsdelar. Vi stöder systerpartier i bland annat Östeuropa och i Latinamerika. I
Östafrika arbetar vi på bred front med utbildning av ungdomspolitiker från samtliga partier i tre länder samt
stärker kvinnligt politiskt deltagande i samarbete med andra PAO. Vi arrangerar seminarier samt publicerar
skrifter om aktuella internationella frågor.

KIC söker en programhandläggare på 65 % (fri visstidsanställning)
Vi söker en programhandläggare på 65 % till vårt kansli, fri visstidsanställning, 15 maj 2019 till 31
december 2019 med möjlighet till förlängning. Dina arbetsuppgifter är i huvudsak relaterade till
vårt arbete i Östafrika som riktar sig till unga politiker från alla partier i Uganda, Kenya och
Tanzania samt kvinnliga politiker i Kenya. Du kommer att arbeta nära KIC:s andra
Afrikahandläggare.
Vi söker dig som är noggrann, hanterar flera arbetsuppgifter samtidigt, periodvis under hög
arbetsbelastning och med målstyrd arbetstid. Du bidrar till att ta initiativ, ta dig an utmaningar
och bidra i nya sammanhang. Din arbetsplats är i Stockholm, men arbetsuppgifterna innebär
tidvis resor till berörda länder. Du delar kristdemokratins grundläggande värden och har god
kännedom om politik och samhällsliv i Östafrika.
I arbetsuppgifterna ingår att bland annat:
o

Handlägga, genomföra och följa upp våra program i Östafrika samt föra en löpande
dialog med våra samarbetspartners kring aktiviteter, verksamhetens resultat, finansiell
uppföljning och revision.

o

Ansvara för narrativ och ekonomisk rapportering för programmet för kvinnliga politiker i
Kenya samt bidra till kvalitetsutveckling av programmet.

o

Medverka till den interna och externa kunskaps- samt informationsspridningen i
relation till verksamheten i Östafrika.

o

Medverka i KIC:s policy-, strategi-, metodutvecklingsarbete i relation till verksamheten i
Östafrika och bidra till KIC:s utveckling som organisation.

o

Bevaka utvecklingen inom ämnen relevanta för tjänsten samt utvecklingen i aktuella
länder.

o

Identifiera och delta i relevanta nätverk för verksamheten.

Kvalifikationer:
o

Relevant akademisk utbildning eller motsvarande.

o

Erfarenhet från internationellt utvecklingssamarbete eller annan relevant yrkes- eller
praktikerfarenhet från utvecklingsländer.

o

Kunskap om den politiska situationen i Östafrika och erfarenhet av regionen.

o

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

o

Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

o

Trivs bra med att arbeta i grupp och har god förmåga att arbeta självständigt och jobba
målstyrt.

o

God social kompetens och har lätt för att bygga nätverk och skapa förtroende med
kollegor i olika delar av världen.

o

God administrativ förmåga.

o

God förmåga att prioritera och slutföra arbetsuppgifter i tid.

o

God analytisk förmåga.

Meriterande:
o

Utbildning inom genusvetenskap och/eller jämställdhetsarbete.

o

Erfarenhet och intresse av områdena politiska partier, genusfrågor (inklusive
jämställdhetsintegrering), demokratiprocesser och mänskliga rättigheter.

o

Erfarenhet av att arbeta med PME och andra metodfrågor inom utvecklingssamarbete.

Tjänsten är en visstidsanställning från och med 15 maj 2019 till 31 december 2019 med möjlighet
till förlängning. Lön sätts efter överenskommelse. KIC har kollektivavtal som tecknats med
Unionen. KIC:s kansli finns i Gamla stan i Stockholm.
Upplysningar om tjänsten lämnas av Edvard Agrell, 070-445 74 78, edvard@kicsweden.org.
Senast den 15 april vill vi ha din ansökan i form av meritförteckning/CV och personligt brev
samt minst två referenser. Vi tar emot ansökningar löpande och kommer inleda intervjuer före
sista ansökningsdag.
KIC välkomnar alla sökanden.
Ansökan skickas till:
KIC
Edvard Agrell
Triewaldsgränd 2
111 29 Stockholm
edvard@kicsweden.org
Genom att lämna en ansökan samtycker du till att KIC behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som
vi kommer att behandla är sådana uppgifter som du lämnar i samband med din ansökan. Uppgifterna lämnas
inte ut till tredje part. Personuppgifterna för den som anställs kommer att bevaras.
Du har rätt att få veta vilka uppgifter KIC har om dig. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller
raderar information om dig. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina
personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för ovan
angivna ändamål. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta KIC.
Kontakt vid begäran om registerutdrag/ändra/radera uppgifter samt övriga frågor gällande
personuppgiftshantering är densamma som ovan.

