
Dine primære opgaver drejer sig om flg.:
Være i løbende dialog med TUG’s administrative projektleder, partnerorganisationen og projektstyregruppen og være med til at
sikre god planlægning og projektgennemførelse.
Monitorering: To årlige monitoreringsrejser til Vestbredden, Palæstina, med afholdelse af workshops og møder. (Afhængig af
pandemi-udviklingen - evt. udvikling af fjern-monitoreringsværktøjer på digitale platforme).
Træning af sundhedspersonale i profylakse og 'oral urgent treatment' - ud fra især WHO metoden Basic Package of Oral Care.
Give faglige inputs til udvikling af undervisningsmaterialer i Palæstina
Indsamling og kvalitetssikring af data fra screeningsstudier
Deltage i afrapportering fra monitoreringsrejser.

 
Vi lægger vægt på følgende:

Du er tandlæge eller tandplejer – har en relevant akademisk baggrund inden for odontologi
Du har undervisningskompetencer
Stort engagement i - og gerne erfaringer med – udviklingsarbejde og fortalervirksomhed
Evner at samarbejde på tværs af kulturer og netværke og skabe relationer
Stærke mundtlige og skriftlige kompetencer på engelsk og dansk - arabisk er en fordel

 
Arbejdsvilkår
TUG skriver kontrakt med dig som odontologisk konsulent. Arbejdet er frivilligt og vil kunne varetages ved siden af en normal
fuldtidsstilling. Gennemsnitligt er der tale om 3-5 arbejdstimer om ugen, dog lidt mere omkring monitoreringsrejser til Palæstina, hvor
TUG afholder udgifter i forbindelse med rejse og ophold, og desuden udbetaler diæter (følger statens takster).
Der er krav om, at du foretager to projektrejser om året af mindst otte dages varighed, og at du deltager i et eller flere relevante CISU-
kurser i projektperioden, der strækker sig til den 31. august 2022.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: 26. februar 2021. Tiltrædelse: snarest muligt herefter.
Send venligst ansøgning mærket ”odontologisk konsulent”,  CV og andre relevante papirer elektronisk til lnj@tug-dk.org.
For yderligere information vedr. stillingen kan du kontakte TUG’s administrative projektleder, Linda Nordahl Jakobsen på e-mail
lnj@tug-dk.org eller mobil 31381255 (mandag-onsdag kl. 10-12). 

TUG – TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER er en dansk udviklingsorganisation, som arbejder for at forbedre
livsmulighederne for børn i verdens fattigste lande gennem bedre tandsundhed.

Læs mere på www.tug-dk.org

TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER søger en odontologisk konsulent
til vores udviklingsprojekt på Vestbredden, Palæstina.
 
Udviklingsprojektet løber fra 2019-2022 og finansieres af en 
Danida-bevilling på 2,9 mio.kr. via CISU (Civilsamfund i Udvikling). 
Projektet mål er at skabe en national løsning for tandsundhed og 
skoletandpleje til gavn for udsatte børn.
 
I tæt samarbejde med en administrativ projektleder fra TUG's 
sekretariat skal du stå for det tandfaglige indhold. Dit arbejde er 
frivilligt og vil kunne varetages ved siden af en normal 
fuldtidsstilling, på monitoreringsrejser vil du dog få beskedent 
honorar.

ODONTOLOGISK KONSULENT SØGES TIL 
UDVIKLINGSPROJEKT I PALÆSTINA


