Detta dokument syftar endast till att du i förhand ska kunna se frågorna. Detta så att du
ska slippa behöva påbörja en ansökan utan att kunna göra klart den om du inser att du
behöver leta fram någon information. Du kan inte skicka in detta dokument som en
ansökan. Du ansöker genom att klicka på länken du hittar på vår hemsida.

1. Kontaktinformation
Namn
Adress
Telefon
E-post
Var i Sverige kommer du att bo under 2020?
(Det går bra att ange "Vet ej" om din bostadssituation inte är klar)
Har du boendemöjligheter i andra delar av Sverige under året, exempelvis hos familj eller
vänner? I så fall var?
2. Utbildning och erfarenhet
Vilka utbildningar och kurser har du gått de senaste fem åren?
Ange kortfattat eventuell relevant arbetslivserfarenhet.
I vilket land gjorde du din MFS och/eller praktik/arbete?
Vilket år gjorde du din MFS och/eller praktik/arbete?
• 2019
• 2018
• 2017
• 2016
• Tidigare
Vilken svensk organisation eller svenskt lärosäte reste du genom?
(Eller annat alternativ, exempelvis arbete hos internationell civilsamhällesorganisation.)
Hur lång tid varade din MFS och/eller praktik/arbete?
(Ange antal veckor)
Beskriv din MFS-fältresa, utlandspraktik och/eller annan relevant internationell
utlandserfarenhet kopplat till globala utvecklingsfrågor.
(Beskriv studiens, praktikens eller arbetets innehåll.)

Kontaktuppgifter till minst en referens kopplad till din MFS-studie eller utlandspraktik,
exempelvis handledare.

Beskriv ditt intresse för, och eventuell erfarenhet av, att föreläsa om frågor som rör
fattigdomsbekämpning och internationellt utvecklingssamarbete.
Beskriv din förmåga att kommunicera på svenska muntligt och skriftligt, samt att anpassa
språk och tilltal beroende på målgrupp och situation?
Kan du några andra språk? Ange vilka och din kunskapsnivå
(Grundläggande, god, mycket god eller flytande.)
Har du följande meriter?
(OBS! Meriterande, men inget krav.)
Dokumenterad erfarenhet av informations-, kommunikations- och/eller pedagogiskt arbete
Utbildning i kommunikation, information eller pedagogik
Erfarenhet och kunskap kring konkreta bistånds- och utvecklingsprojekt utöver MFS-studien eller praktiken
Eventuell övrig information: ________________________________

Som alumn måste du kunna sälja in dig själv och få skolor och organisationer att
engagera dig. Beskriv hur du skulle gå tillväga för att få bokningar.
Övrigt
Är det något mer du skulle vilja berätta om dig själv som kan vara relevant för din
ansökan?
3. Viktiga förutsättningar
Kan och vill du lägga ner minst 50 timmar under ett år på att föreläsa, blogga och göra
övriga insatser kopplade till projektet?
(50 timmar är en grov uppskattning eftersom det varierar från person till person hur
mycket tid som behöver läggas ned. Utbildningstillfällena är inte inräknade i de 50
timmarna.)
JA
NEJ

Kan du närvara på de obligatoriska utbildningsdagarna fredag-söndag den 24-26 januari
2020 på Sida i Stockholm?
(Sida bekostar resa och eventuellt boende.)
JA
NEJ

