
Silc söker programhandläggare organisationsfrihet 
Vill du främja demokrati i världen och bidra till att avskaffa världens diktaturer? Kan du ta dig fram på 
engelska och gillar många internationella kontakter? Silc är en liberal biståndsorganisation som 
samarbetar med politiska aktivister, civilsamhällesorganisationer och partier för att främja demokratisk 
utveckling. Vi arbetar i östra Europa, Mellanöstern/Nordafrika och Latinamerika. 
 
Vi söker nu en programhandläggare (Programme Officer) som ska hantera vårt arbete med 
organisationsfrihet inom programmet Lifeline ( https://www.csolifeline.org/ ) . Arbetet inkluderar löpande 
kontakt med amerikansk avtalspartner och implementerande partners i länder där organisationsfriheten 
är hotad. Rapportering till finansiären, avtalsberedning, arrangemang av aktiviteter, uppföljning (om så 
möjligt genom resor) ingår i de dagliga arbetsuppgifterna. 
 
Silcs Stockholmskansli med sex medarbetare ligger på Bastugatan i Stockholm. Vi har också ett 
programkontor placerat i Vilnius som deltar i arbetet med Östeuropa. 
 

Önskad profil 
- Erfarenhet av arbete med politisk påverkan och/eller mänskliga rättigheter  
- Liberalt sinnelag 
- Erfarenhet av projektrapportering inklusive ekonomisk rapportering 
- Skall vara helt bekväm med engelska som arbetsspråk. 
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta självständigt utan daglig arbetsledning 
- Utbildning eller erfarenhet relevant för uppgiften 
- Kunskaper i relevanta språk (tex spanska, ryska, arabiska, franska) är meriterande men inte ett 

krav. 
 
Urval 
Styrelsens arbetsutskott gör en sammanvägd bedömning av kandidatens förutsättningar att vara 
effektiv i arbetet som programhandläggare 

Frågor om tjänsten 
Martin Ängeby, Generalsekreterare, Silc , tel 070 776 96 50 

Åsa Nilsson-Söderström, Programhandläggare, Silc, tel 070 776 96 52 

Sista ansökningsdag  
20 februari 2021 

Tillträde 
Så snart som möjligt 

Varaktighet 
Projektanställning till 31 december 2022 med möjlighet till förlängning 

Skicka ansökningsbrev och CV till martin.angeby@silc.se 

https://www.csolifeline.org/
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