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Läkarmissionen söker regionchef till Afrikas 
Horn/Sahel 

Vi söker en regionchef till Afrikas Horn/Sahel med placering i Addis Abeba. 

Läkarmissionen är en av Sveriges största biståndsaktörer och arbetar med såväl 

humanitärt bistånd som utvecklingsbistånd. I vårt arbete fokuserar vi på insatser inom 

hälsa, vatten och sanitet samt utbildning.  

Läkarmissionens geografiskt prioriterade områden är Afrika, Latinamerika och 

Östeuropa. Vi har fyra regionkontor samt åtta landkontor. Vi samverkar med 

partnerorganisationer och har också egen fältpersonal.  

Region Afrikas Horn/Sahel omfattar verksamhet vid fem landkontor i Sudan, Sydsudan, 

Etiopien, Somaliland och Djibouti samt samverkan med partnerorganisationer i framför 

allt Etiopien. Regionkontoret ansvarar för att i samverkan med landkontor utveckla 

verksamheten i regionen. Regionkontoret ansvarar också för relationer med 

partnerorganisationer, för kvalitetssäkring av projektansökningar och rapporter samt för 

budget och uppföljning av regionens ekonomi. Du ingår i Läkarmissionens 

ledningsgrupp och rapporterar direkt till biträdande generalsekreteraren.  

Vi erbjuder ett spännande uppdrag där du spelar en viktig roll i verksamhetens fortsatta 

utveckling. Välkommen till en nyckelroll i en organisation där alla, oavsett funktion 

bidrar till Läkarmissionens vision: Värdigt liv – hållbar värld. 

Huvudsakliga ansvarsområden: 

• Att leda och utveckla arbetet i regionen och på kontoret 

• Att vara chef för landcheferna i Sudan, Sydsudan, Etiopien, Somaliland och 

Djibouti 

• Att säkerställa hög kvalitet i alla delar av verksamheten 

• Att stärka relationer med andra aktörer 

• Ansvar för regionens ekonomi och ekonomirapportering 

• Institutionell finansiering 

Vi söker dig som har: 

• En mycket god kunskap om bistånd samt flera års erfarenhet av biståndsarbete, 

gärna i ledande befattning 

• Lång erfarenhet av arbete i fält 

• En gedigen erfarenhet av ledarskap  

• Erfarenhet av arbete med HR- och säkerhetsfrågor 
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• Kunskap och erfarenhet från att söka och rapportera verksamhet finansierad med 

institutionella medel 

• Goda kunskaper i engelska, kunskaper i arabiska är meriterande 

 

Välkommen med din ansökan! 

Tjänsten är på heltid och du kommer att vara stationerad i Addis Abeba. 

Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Sista ansökningsdag är 29 

februari 2020. Vi kommer att intervjua löpande så tjänsten kan komma att tillsättas 

innan dess. 

För ytterligare information, kontakta gudrun.bostrom@lakarmissionen.se, biträdande 

generalsekreterare, 08-620 02 70. 

Välkommen med din ansökan via mejl till: gudrun.bostrom@lakarmissionen.se. 
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