
Opgaverne vil bl.a. omfatte:
- To årlige monitoreringsrejser til Vestbredden, Palæstina, med afholdelse af workshops og møder
- Fortalervirksomhed for en national løsning for skoletandpleje i samarbejde med TUG’s lokale partner: Palestinian Medical Relief Society
- Træning af sundhedspersonale i profylakse og 'oral urgent treatment' - ud fra især WHO metoden, Basic Package of Oral Care
- Udarbejdelse af undervisningsmateriale
- Løbende dialog med TUG’s administrative projektleder, partner og lokale projektansatte for at sikre god planlægning og gennemførelse
- Afrapportering til TUG’s styregruppe og bestyrelse
- Rapporter til donor, CISU – Civilsamfund i Udvikling
 
Vi lægger vægt på følgende:
- Du er tandlæge eller har en lignende relevant akademisk baggrund inden for odontologi
- Stort engagement i - og gerne erfaring med - udviklingsarbejde
- Undervisningskompetencer
- Kendskab til fortalervirksomhed og kan styrke ’tandsundhedens stemme’ nationalt i Palæstina
- Evne til at samarbejde på tværs af kulturer og til at danne relationer
- Erfaring med projektledelse
- Stærke mundtlige og skriftlige kompetencer på engelsk og dansk, arabisk en fordel
 
Arbejdsvilkår
Arbejdet er delvist frivilligt og vil kunne varetages ved siden af en normal fuldtidsstilling. Du skal forvente at bruge 5 arbejdstim er
gennemsnitligt om ugen, dog mere omkring monitoreringsrejser. Arbejdet udføres ulønnet, til gengæld udbetales der honorar ved
monitoreringsrejser i Palæstina. Dertil afholder TUG udgifter i forbindelse med rejse og ophold, og der udbetales diæter. Der er krav om,
at du foretager to projektrejser om året af en otte dages varighed. Projektperioden strækker sig over tre år med start 1. september 2019.
 
Ansøgning
Ansøgningsfrist: 4. august 2019
Tiltrædelse: snarest muligt herefter
Send venligst ansøgning, CV og andre relevante papirer elektronisk til lmt@tug-dk.org
 
For yderligere information vedr. stillingen kan du kontakte TUG’s administrative projektleder, Louise Munch Thomsen, på e-mail lmt@tug-
dk.org eller telefon 33487703 (NB: kontoret holder sommerlukket fra den 15.-31. juli 2019) 

TUG – TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER er en dansk humanitær organisation, som arbejder for at forbedre
livsmulighederne for børn i verdens fattigste lande gennem bedre tandsundhed.
 
Læs mere på www.tug-dk.org

TUG – TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER søger en faglig
stærk projektleder til et udviklingsprojekt på
Vestbredden, Palæstina.
 
TUG har modtaget en Danida-bevilling på 2,9 mio.
kroner til at fortsætte en flerårig indsats i Palæstina
for at skabe en national løsning for skoletandpleje til
gavn for udsatte børn. I samarbejde med en
administrativ projektleder fra TUG's sekretariat skal du
stå for projektledelsen med vægt på det faglige
indhold. 

FAGLIG PROJEKTLEDER SØGES TIL 
UDVIKLINGSPROJEKT I PALÆSTINA


