
Gambiagrupperna (GG) söker just nu två praktikanter från september 2022 till januari 2023 samt två från december
2022 till juni 2023. Vi söker dig med erfarenhet av/eller utbildning inom dessa områden: IT kunskap, Samhällsbyggnad,
Fundraising, Påverkansarbete, Byggverksamhet, Mänskliga rättigheter, Statsvetenskap, Kommunikation,
Projektadministration och Kapacitetsuppbyggnad. 

Om Gambia
Gambia, som anses vara ett fredligt och tolerant land, är Afrikas yngsta demokrati sedan landet började sin demokratiseringsprocess år 2016
och är dessutom det minsta landet på Afrikas fastland. Trots att nio av tio i landet har tillgång till rent vatten och den förväntade livslängden har
ökat, anses Gambia fortfarande som ett av de fattigaste länderna i världen där levnadsvillkoren är sämst för människor som bor på
landsbygden. 

Om Gambiagrupperna
Gambiagrupperna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar med fattigdomsbekämpning genom rättighetsbaserat
utvecklingssamarbete i Gambia med fokus på landsbygden. 

Samarbetspartners
Våra praktikanter är placerade hos våra samarbetspartner FIOHTG (Future In Our Hands The Gambia) och TANGO (The Association of Non-
governmental Organisations) som har sina kontor i Serrekunda. Bägge fokuserar på mänskliga rättigheter inom olika områden. 

Introduktion inför praktikstart.
- Orienteringskurs ca 1 vecka i augusti med 
- Information om Gambiagrupperna och partnerorganisationer i Gambia.
- Online-kurs för volontärer utformad av Sida/ForumCiv.
- Genomgång om vad som väntar praktikanterna vad gäller bl a kultur, arbetsförhållanden, boende, risker och utmaningar.
- Deltagande i Gambiagruppernas medlemsmöte efter sommaren.

Under- och efter praktikperioden
- I Gambia kommer du att vara en del av det dagliga kontorsarbetet.
- Du kommer ha möjlighet att följa med ut på fältresor och delta i konferenser och andra möten. 
- Uppgifter kan variera och tillkomma beroende på din utbildning och erfarenhetn
- Efter och under praktiken kommer du skriva ett par rapporter som ska delas med våra partners både i Sverige och i Gambia.
- Du kommer att ha uppföljningsmöten med dina handledare både i Sverige och i Gambia under praktiken.
- Stor vikt läggs på respekt och förståelse för andra kulturer.

Kvalifikationer
- För att delta i praktikantprogrammet måste du ha fyllt 20 år (Sidas krav).
- Du måste ha viss erfarenhet från yrkeslivet och intresse för samt kunskap om utvecklingsfrågor. 
- Du får inte ha deltagit i Sidas praktikantprogram tidigare.
- Du måste ha goda kunskaper i engelska.
- Kunskaper och intresse för kommunikation, samhällsbyggnad, IT, projektledning och uppföljning, mänskliga rättigheter och påverkansarbete.
- Eftersom mycket av våra arbeten äger rum på landsbygden är det viktigt att du är förberedd för och uppskattar utmaningar.
- Du måste vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. 
- Som person är du initiativrik, självständig och ansvarsfull.

Vill du göra praktik i Gambia? 



Vi erbjuder
- Boende, vaccinationer, försäkringar, flygbiljetter och alla resor inför praktikstart samt traktamente. 
- Praktiken börjar med ca 1 veckas introduktion i Sverige följt av ca 4-5 månader i Gambia. Du kommer att tilldelas en kontaktperson
både i Sverige och på kontoret i Gambia. 

Besök gärna 
https://gambiagrupperna.org/ 
https://fiohtg.org/ 
https://tango.gm/

För mer information eller vid frågor 
Kontakta Lars-Göran Wärn, lars@drwaern.se, Amat Jeng, amatjeng@icloud.com eller vår tidigare praktikant Jeanette Lindström,
jeanettelindstrom@outlook.com för frågor.

Välkommen med din ansökan senast den 7 juni 2022. Skicka ditt personliga brev och CV på engelska till
jobb@gambiagrupperna.org. Skriv “Praktikant2022+ ditt namn” i ämnesråden. 

Vi ser fram emot din ansökan!


