
TEAM-FANT Projektmonitorering 

Sted: København 

Er du nysgerrig af natur? Brænder du for at gøre en forskel med projektledelse? Vil du trives i et ungt team med 
engagerede kolleger, der finder værdi i at arbejde sammen? Så er du måske vores nye frivillig i 
projektmonitoreringsgruppen.  

Vi igangsætter nye projekter med høj hastighed, og mangler derfor altid ekstra kræfter. Vi sidder med 
projektansøgning, monitorering og evaluering af projekterne i Afrika.  

Om stillingen:  
Som frivillige indgår du i et team, hvor vi i dag er 4 frivillige, som i tæt samarbejde med sekretariatet, planlægger 
og implementerer udviklingsprojekter.  
Vi forventer, at du kan lægge 5 timer af om ugen (hjemmefra eller på vores frivillige-kontor). Vi har møder hver 
torsdag (online eller fysisk) for at opdatere hinanden samt sparre på tværs af projekter og initiativer.  

En del af frivilliggruppens arbejde finder sted hos de lokale partnere i Afrika, hvorfor projektrejser kan forventes 
(hvis man har lyst). Der kan forekomme mindre egenfinansiering på disse.  
 
Dine vigtigste ansvarsområder: 
- Udformning/idetænkning af projekter 
- Formulering af projektansøgninger til CISU 
- Monitorering af igangværende projekter støttet af CISU 
- Evaluering af projekter 

Om dig:  
Vigtigst af alt er din motivation og drivkraft for projektet, og at du som frivillig har en intention om, at være hos os 
minimum 2 år. Derudover forestiller vi os, at du besidder nogle af følgende ”nice to have”-kompetencer:  
- Du har (er i gang med) en relevant uddannelse (eks. Global Studies, Afrikastudier, Antropologi, mm.). 
- Erfaring med frivilligt arbejde, og gerne kendskab til idrætsfællesskaber og/eller foreningslivet. 
- Du har erfaring eller kendskab til Afrika og den afrikanske kultur.  
- Du har erfaring med CISU/Danida/eller lignende projekter.  
- Forståelige og akademiske engelskkundskaber – både skriftligt og mundtligt.  

Praktisk information 
Har du spørgsmål til denne gruppe, er du velkommen til at kontakte Katrine Fritzen på telefonnummeret 
+45 61 26 14 82 eller på mail fantdanmark@fant.dk 
 
Hvis du nu sidder og tænker ”det er lige noget for mig!” så send en kort ansøgning med lidt om dig selv og din 
motivation for at være med til Katrine på ovenstående e-mail.  
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