Spännande kort konsultuppdrag för Plan International Sverige och Fryshuset
Under två år har Plan Sverige, Plan Senegal och Fryshuset drivit projektet Sisters Create, finansierat
av Postkodlotteriet. Projektet stärker de som identifierar sig som tjejer genom utbildningsmetoden
Backa (vars fokus är på normkritik, självkänsla, självförtroende, entreprenörskap, systerskap etc).
Projektet har dessutom en kreativ del där tjejer får lära sig producera musik, skriva texter, måla, göra
poddar och spela teater. Innan Corona satte käppar i hjulet var utbytet mellan tjejerna i Sverige och
Senegal en central del av projektet. Då vi är halvvägs in i projektet vill vi göra en utvärdering – veta
hur projektet hittills bidragit till förändring. Vad gör tjejerna idag som var med i den första
utbildningsserien? Finns det delar som behöver stärkas i projektets upplägg för att bättre nå våra
mål? Du kommer tillsammans med projektteamet och utifrån ansökan med uppställda mål att
sammanställa frågor till en enkät. Som ett komplement till denna vill vi även att mer djupdykande
kvalitativa intervjuer utförs.
Din roll blir att göra dessa intervjuer och undersökningar med ett urval av de tjejer som involverats i
Sisters Create i Sverige. Du kommer även att ha en samordnande roll för att få in samma typ av
information från Plan Senegal och sammanställa en slutrapport som täcker båda länderna. Du
kommer även att göra intervjuer med projektledarna på Fryshuset, Plan Sverige och Plan Senegal. Du
får räkna med att lägga ner en månad på arbetet men tiden behöver troligtvis delas upp i två sjok för
att hinna få in material från Senegal. Du måste alltså ha ett flexibelt schema. Du får fakturera 50 000
för uppdraget (driver du inte eget kan du enkelt fakturera via Frilans finans t ex).
Skicka in CV och ett personligt brev där du förklarar varför just du skulle passa för uppdraget.
Franskakunskaper är meriterande.
Sista datum är 13 december men vi kommer att intervjua löpande så skicka in ansökan så snart du
kan! Skicka in ansökan till sofia.gadelii@plansverige.org och använd titeln Konsultuppdrag Sisters
create.

