KVINFO søger en studenterpraktikant med interesse for Mellemøsten og
ligestilling til det internationale team
Vores internationale team arbejder for at øge ligestillingen og sikre kvinders rettigheder Mellemøsten og
Nordafrika (MENA), mere specifikt: Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien. Vi arbejder finansieret af en
femårig bevilling fra Dansk Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) under Udenrigsministeriet.
Vi forventer, at du har erfaring med projektarbejde og interesserer dig for kvinders empowerment inden
for; lovgivning der fremmer ligestilling, seksuelle og reproduktive rettigheder, kvinders politiske deltagelse
og forebyggelse af kønsbaseret vold.
Arbejdsopgaver:
 Bistå programrådgivere med programudvikling, -implementering og -rapportering.
 Planlægning og logistiske opgaver i forbindelse med partnerbesøg til og fra MENA-regionen og
afvikling af seminarer i forbindelse med partnermøder.
 Assistere med research og analyse til international fundraising.
 Dataindsamling og -behandling. Du skal kunne indgå i arbejdet med analyser og statistik, det vil sige
arbejde med databaser og Excel.
Kvalifikationer:
 Du er analytisk stærk.
 Du kan arbejde selvstændigt og har et organisatorisk talent
 Har et indgående kendskab til MENA-regionen.
 Skriver og taler engelsk på forhandlingsniveau.
 Du er indstillet på at arbejde i et team og på tværs af KVINFO som organisation.
Fransk og/eller arabisk som arbejdssprog er en stor fordel.
Praktikken er ulønnet.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos eller på telefon:
Ansøgningen sendes til assisterende programrådgiver Ragna Olafsdottir på ragna.olafsdottir@kvinfo.dk,
som også kan kontaktes for yderligere oplysninger på mailen eller på telefonnummer 50 76 33 79.
Ansøgningsfristen er onsdag d.17. april

KVINFO er Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed og samlingsstedet for forskning, viden og information om
den moderne ligestillingsdiskussion. Nationalt og internationalt. KVINFO er en selvejende institution under Kulturministeriet.
Vi producerer og formidler viden om køn og mangfoldighed, vi skaber og deltager i debatter og vidensarrangementer, vi varetager mentorindsatser
nationalt og internationalt, herunder arbejder vi med ligestilling og kvinders deltagelse i Mellemøsten og Nordafrika.

