
 

 

Afghanistankomiteen (NAC) søker Organisasjons-, og kampanjerådgiver for 1 års vikariat med 

mulighet for forlengelse.  

Vi søker deg som vil bidra til å styrke og utvikle vår organisasjon, både når det gjelder innsamling, 

kommunikasjon og inkludering av målgrupper i informasjonsarbeidet. Din arbeidsdag vil være variert, 

og omfatte det mangfoldet av arbeidsoppgaver som skal til for å drifte en organisasjon som oppnår 

mye med små ressurser, og der alle ansatte bidrar til både utviklingen og gjennomføringen av 

prosjekter.  Samarbeid med andre organisasjoner og partnere vil være en viktig del av arbeidet.  

Du må være initiativrik og strukturert i ditt arbeid, og ha kapasitet til å ha mange baller i luften 

samtidig. Du vil være en del av Afghanistankomiteens kommunikasjonsteam og samarbeide tett med 

kollegaer i Oslo, Kabul og flere provinser i Afghanistan.  

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver: 

• Ansvar for å utvikle og gjennomføre informasjons- og innsamlingskampanjer (DM og SOME) 

• Delansvar for å produsere innhold til nettside og sosiale medier (på engelsk og norsk) 

• Ansvar for å planlegge og gjennomføre kurs, seminarer og aktiviteter som mobiliserer 

målgruppen og skaper møteplasser for Afghanistaninteresserte.  

• Ansvar for drift av medlems- og giverdatabase  

• Administrasjon og kontoroppgaver må påberegnes  

Ønsket kompetanse og erfaring  

• Høyere utdanning, Relevant arbeidserfaring kan oppveie for manglende utdanning 

• Erfaring med IKT og digitale verktøy  

• Erfaring fra organisasjoner og frivillig arbeid 

• Svært gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig (gjerne erfaring fra journalistikk) 

• Være resultatorientert og selvdreven  

• Like å samarbeide og dele erfaringer med andre  

• Litt kommersielt anlagt med sans for salg 

• Liker fart og å ha flere baller i lufta samtidig 

• Kunnskap om og interesse for Afghanistan er en fordel 

 

Vi tilbyr 1 års vikariat med mulighet for forlengelse. Du blir en del av et spennende arbeidsmiljø med 

engasjerte ansatte og frivillige i Norge og Afghanistan.  Lønn i henhold til Afghanistankomiteens 

lønnspolitikk. Snarlig tiltredelse.   

 

Søknad og CV sendes til nac@afghanistan.no innen 11.april. Spørsmål om stillingen kan rettes til 

Generalsekretær Liv Kjølseth på telefon 45252569   

 

mailto:nac@afghanistan.no


Om Afghanistankomiteen:  

Afghanistankomiteen er en medlemsbasert solidaritetsorganisasjon som jobber med langsiktig 

utviklingsarbeid på den afghanske landsbygda. Formål vårt er å støtte det afghanske folket i 

utviklingen av et fredelig, demokratisk og egalitært samfunn, hvor menneskerettigheter respekteres. 

Gjennom utviklingsprogrammer, hvor miljø og bærekraft står sentralt, jobber Afghanistankomiteen 

for å heve livskvaliteten for folk på den afghanske landsbygda. 

 

Oppdraget vårt ovenfor den norske offentligheten er å være et samlingspunkt for den kunnskapen, 

interessen og engasjementet for Afghanistan som eksisterer i Norge. Afghanistankomiteen fremmer 

afghanske stemmer og perspektiver i den norske offentlige debatten, og jobbe for en informert og 

ansvarlig politikk ovenfor Afghanistan. 

 

Organisasjonen har 350 ansatte i Afghanistan og 3,6 ansatte ved hovedkontoret i Oslo. Frivillighet og 

inkludering fremmes på alle nivåer i organisasjonen, ved aktivt å involvere medlemmer og 

lokalsamfunn i planlegging og utføring av prosjekter. 

 


