
 

  

 

 

Stillingsutlysning:  

 

ETT ÅRS ENGASJEMENT SOM PROGRAMRÅDGIVER I FOKUS 

 

FOKUS er en paraplyorganisasjon for det internasjonale kvinneengasjementet til 60 norske 

organisasjoner. Vi har programmer i Afrika, Latin-Amerika og Asia, og inngår i internasjonale 

allianser for å realisere kvinners menneskerettigheter. Se www.fokuskvinner.no 

 

FOKUS søker en erfaren og engasjert programrådgiver som kan følge opp og videreutvikle våre 

programmer i Guatemala og internasjonalt og bistå oss i arbeidet med ny rammeavtale med Norad.  

 

Som programrådgiver har du ansvaret for oppfølging av prosjektpartnere og 

medlemsorganisasjoner. Stillingen innebærer saksbehandling, faglig rådgiving og ansvar for 

programutvikling. Programrådgiver inngår i programenheten i FOKUS, og rapporterer til 

programsjef.  

 

Stillingen er et engasjement på tolv måneder fra mai 2018, men med mulighet for fast ansettelse.   

 

Arbeidsoppgaver 

• Oppfølging og videreutvikling av bistandsprogrammer, inkludert å bidra til søknader og 

rapportering til Norad og andre givere.  

• Kontakt med partnere og relevante medlemsorganisasjoner. Bistå med kompetansebygging 

og rådgivning.  

• Holde seg oppdatert på tema og land/regionen. Stillingen jobber spesielt med Guatemala, 

urfolksrettigheter, vold mot kvinner og kvinners rettssikkerhet.  

• Bidra til FOKUS sitt informasjonsarbeid, politiske påvirkningsarbeid og øvrige 

organisasjonsarbeid 

• Noe reisevirksomhet må påregnes 

 

Kvalifikasjoner:  

• Utdanning på masternivå og minst to års relevant arbeidserfaring. Utdanningskravet kan 

fravikes for personer med særlig relevant arbeidsbakgrunn. 

• God kjennskap til bistand- og utviklingsfeltet, og internasjonalt arbeid med kvinners 

rettigheter og likestilling. Kjennskap til tematikken vold mot kvinner vil vektlegges.  

• Erfaring fra bistandsforvaltning, inkludert økonomisk, administrativ og faglig oppfølging av 

prosjektsamarbeid  

• Erfaring med resultatstyring, monitorering og evaluering av programvirksomhet 

• Erfaring med Norad-søknader og RAM light vil være en stor fordel 

• Søker må beherske norsk, engelsk og spansk som arbeidsspråk, muntlig og skriftlig 

 

Egenskaper:  

• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 

• Resultatorientert og strategisk 

• Evne til å jobbe systematisk og effektivt, også i perioder med stort arbeidspress  

 

http://www.fokuskvinner.no/


 

  

 

Vi kan tilby: 

• Spennende og viktige arbeidsoppgaver 

• Dyktige og engasjerte kollegaer 

• Lønn i henhold til FOKUS’ lønnspolitikk  

• Trening i arbeidstiden, avspaseringsordning og fleksitid 

• Pensjonsordning 

 

For nærmere opplysninger, ta kontakt med fungerende programsjef Anita Sæbø på telefon 93 83 45 

42 eller send en mail til as@fokuskvinner.no.  

 

Kortfattet søknad med CV sendes as@fokuskvinner.no 

 

Søknadsfrist 1. mars. Menn og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.  

 

Tiltredelse mai 2018. 
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