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Brænder du for at gøre en forskel med udgangspunkt i arkitektur og planlægning? Har du mod på at stå i 
spidsen for et lille team af frivillige der holder styr på vores projekter i udlandet? Så læs endelig videre... 
 
Arkitekter Uden Grænser vokser, og søger derfor en person med organisatorisk overblik og godt humør til 
ledelse af vores projektudvalg. Det er en central rolle, hvor du kan være med til at udvikle og udvide vores 
bidrag til udsatte grupper, primært i det globale syd – og få erfaring med international projektledelse. 
 
Projektudvalget består af 3-5 frivillige der understøtter de projektgrupper, der udfører vores bygge- og 
udviklingsprojekter. Udvalget ledes af en udvalgskoordinator, dig, der har overblik over igangværende og 
kommende projekter og er med til at sikre, at udvalget er effektivt og stemningen i top. 
 
Som koordinator for projektudvalget, har du til opgave at: 

• Være udvalgets kontaktperson og primære bindeled til bestyrelsen 

• Holde overblik over vores projekter 

• Have medansvar for opbygning og vedligehold af vores frivillige projektgrupper 

• Være med til at vurdere projektforslag og indgå i dialog med potentielle partnere 

• Deltage i onboarding af frivillige og matche dem med opgaver i organisationen 

• Være vært for udvalgets månedlige møde, herunder forberede dagsorden og indkaldelse 

• Gerne være opsøgende ifht. nye samarbejdspartnere og projektmuligheder, hvor vores særlige 
faglige bidrag kan gøre en forskel for udsatte samfundsgrupper  
   

Om dig: du er arkitekt eller har en anden relevant faglighed, og har lyst til at arbejde frivilligt i en 
humanitær organisation med et arkitektfagligt udgangspunkt. Du har gåpåmod og et positivt udsyn, og vil 
være med til at få det meste og bedste ud af bygge- og udviklingsprojekter der leveres via frivillige kræfter, i 
samarbejde med lokale syd-partnere og ofte under vanskelige vilkår. Du er ansvarsbevidst og afklaret med 
at kunne lægge en indsats på 5-10 timer ugentligt i projektudvalget, i min to år. 
 
Vores vigtigste ressource er de frivillige arkitekter og andre fagligheder, der gerne trækker et stort læs på 
de enkelte projekter, forudsat at det som helhed er god oplevelse. Derfor er det en fordel hvis du har 
erfaring med organisering og motivering af frivillige, samt med basal projektledelse. Tidligere erfaring eller 
kendskab til projektstyring, u-landsarbejde, fundraising og arbejde i en frivillig organisation er en klar 
fordel. Stillingen er, indtil videre, frivillig og ulønnet.  
 
Arkitekter Uden Grænser er en udviklingsorganisation der har et særligt fokus på hvordan det bebyggede 
miljø kan være med til at skabe udvikling. Vi drives af en lille flok ildsjæle der hjælpes ad med at få 
organisationen til at køre. Som koordinator vil du få indsigt i en særlig gren af udviklingsmiljøet, et 
afgrænset ansvar med god opbakning, og god mulighed for at tage kurser, netværke og dygtiggøre dig. 
 
Læs mere om Arkitekter Uden Grænser på aug.ngo, og send din ansøgning senest d. 12. dec. til: 
info@aug.ngo. Kontakt gerne CEO Anton Ryslinge for spørgsmål, T: 60894007 / ary@aug.ngo 
 
Vi glæder os til at høre fra dig, 
Venlig hilsen, Arkitekter Uden Grænser 
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