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 PRAKTISK SOLIDARITET SÖKER VIKARIE FÖR PROJEKTHANDLÄGGARE  

 
Praktisk Solidaritet är en riksorganisation för Emmaus Gävle Biståndsgrupp, Emmaus Fredriksdal, Emmaus 

Åkvarn och Brödet & Fiskarna. Medlemsorganisationerna samlar i huvudsak in begagnade kläder och prylar som 

säljs i butik eller skickas till samarbetspartner i utvecklingslander.   

 

Praktisk Solidaritets verksamhet består i att materiellt och politiskt stödja olika folkrörelser och organisationer 

världen över. Idag samarbetar vi med partnerorganisationer i Angola, Bosnien, Colombia och Västsahara. 

 

Nu söker vi en vikarierande projekthandläggare då vår ordinarie handläggare ska gå på föräldraledighet.  

 

Som handläggare kommer du att ansvara för två av våra projekt, ett i Angola och ett i Colombia. Projektet i 

Angola driver vi tillsammans med samarbetsorganisationen ADRA för att stärka respekten för mänskliga 

rättigheter i samband med lokalvalen som planeras i Angola. Detta projekt finansierad av Europeiska 

kommissionen inom ramen för instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDHR). Projektet i 

Colombia driver vi tillsammans med samarbetsorganisationen CDR med fokus på fredsprocessen och att stödja 

MR-aktiviteter. Detta projekt finansieras med medel från Sida genom Forum Syd. 

 

För att söka detta vikariat bör du ha:  

-intresse för och kunskap om bistånds- och utvecklingspolitik  

-förmåga att formulera dig väl både skriftligt och muntligt på svenska och engelska 

-bra språkkunskaper i portugisiska och spanska 

-tidigare erfarenhet av att skriva projektansökningar och rapporteringar 

-tidigare erfarenhet av att arbeta med projektbudgetar 
-bra kunskaper i LFA och RBM 

-erfarenhet av arbete i utvecklingsland 

 

Vi ser gärna att du har: 

-kunskap om och erfarenhet av frivilligorganisationer  

-kunskaper om Angola 

-kunskaper om Colombia 

 

Typ av tjänst:  

  

Vikariatet är på 100% med start den 15 december 2020 och under den föräldraledigas frånvaro, dock senast till 

den 30 januari 2022. Praktisk Solidaritet tillämpar en solidarisk lönesättning med en heltidslön om 26 039 kr 

som gäller för alla anställda. 

 

Villkor:  

 

Vi har tecknat kollektivavtal mellan KFO och Handelsanställdas förbund. Vi tillämpar även 35 timmars 

arbetsvecka, vilket motsvarar 7 timmar per dag. 

 

Vi ser att du som sökande delar vår värdegrund. Praktisk Solidaritet är en arbetsplats som eftersträvar mångfald 

genom att välkomna alla sökande oavsett kön, könsidentitet, etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning, ålder, 

eller funktionsvariation. Vi uppmuntrar ansökningar av människor från olika bakgrunder, erfarenheter och 

perspektiv.  

Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att PS behandlar dina angivna personuppgifter och 

ansökningshandlingar till dess att rekryteringen är avslutad 
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Skicka ditt CV och personligt brev (max 1 sid) till info@praktisksolidaritet.se så snart som möjligt, urval sker 

löpande. Dock senast den 22 november. 

 

Kontaktperson 

Gerardo Lizano 

Tel:0703529981 

info@praktisksolidaritet.se 
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