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Masanga DK søger eventkoordinator til løb under Women Deliver

Masanga DK
Masanga Hospital Rehabilitation Project (MHRP) har til formål at kapacitetsopbygge sundhedssystemet gennem uddannelse samt at

rehabilitere og drive Masanga hospital i Sierra Leone, Vestafrika. Gennem en 20-årig periode skal MHRP genoprette hospitalet, så det igen 

kan fungere og tilbyde lokalbefolkningen helt basale og livsnødvendige sundhedsydelser. Ud over at varetage patienter har Masanga også en 

sygeplejeskole og en business-sektion. Begge for at uddanne kvalificeret personale og skabe vækst i lokalsamfundet.

Masanga DK er en undergruppe af MHRP som har ansvar for forskellige aktiviteter, bl.a. fundraising, oplysning og events i Danmark.

Women Deliver
Women Deliver (WD) er en internationalt anerkendt konference, der sætter fokus på piger og kvinders sundhed, rettigheder og trivsel. 

Konferencen afholdes den 16.-19. maj 2016 i København og bliver den største konference om disse emner i mere end 10 år og er en af de 

første store internationale konferencer i kølvandet på lanceringen af FN’s nye globale mål for fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig 

udvikling. 

I dagene op til WD vil der være adskillige arrangementer og en af dem er en sundhedsdag for alle interesserede aktører. Sundhedsdagen er 

planlagt til at blive afholdt onsdag den 11 maj. Dagens overordnede formål er at skabe opmærksomhed og viden omkring 

sundhedsudfordringer, for på den måde at skabe sammenhæng mellem sundhedsdiskussioner på den nationale og internationale scene.

Løbet 
Masanga DK ønsker at sætte fokus på sundhedsdagen den 11. maj, ved at lave et løbeevent om morgenen, og hermed skyde 

sundhedsdagen i gang. Det bliver et løb rundt i byen, med start og slut, der hvor sundhedsdagen afholdes, på Metropol. Gennem løb, smil, 

og forår sættes der fokus på piger og kvinders ret til sundhed.

Masanga DK søger en praktikant som kan varetage denne koordinerende og udførende opgave at få løbet til at blive til virkelighed. Du kan 

enten være frivillig, være i virksomhedspraktik eller i praktik på et relevant studie. Der er allerede etableret flere forskellige kontakter til at 

støtte løbet, og der vil være rig mulighed for sparring og hjælp.

Vi ser gerne at du:

- Har erfaring med at koordinere, gerne koordinering af event.

- Er initiativrig og ser muligheder frem for begrænsninger.

- Er selvstændig i dine beslutninger.

- Har lyst til at etablere kontakter til forskellige samarbejdspartnere.

Tiltrædelse er snarest muligt, indtil eventen er afholdt med mulighed for forlængelse

For yderligere oplysninger og interesse kontakt Sara Thordal: sarathordal@masanga.dk eller Pernille Dixen: dixen.pernille@gmail.com. 


