bringing minds
together for
Somalia
Brain Gain Somalia is een project van FSAN

Brain Gain Somalia is een project waarin hoog opgeleide Somaliërs in
Nederland uitgezonden kunnen worden naar Somalië om daar een
aantal maanden voor een organisatie te werken. Kennisoverdracht staat
daarbij centraal. Voor Brain Gain Somalia zoeken wij deelnemers die
willen participeren in dit project en uitgezonden willen worden naar
Somalië.

Profiel deelnemer Brain Gain Somalia

Kennisoverdracht tussen Nederland & Somalië
•
•
•

Ben jij een (jonge) professional die op zoek is naar een bijzondere
uitdaging in het buitenland?
Ben jij minimaal HBO geschoold met een goed opgebouwd CV?
Heb je een Somalische achtergrond en ben je sociaal bewogen?

•

leeftijd van tenminste 21 jaar

•

opleiding op HBO denkniveau, tenminste Bachelor of hoger

•

aantoonbare werkervaring opgedaan bij voorkeur in Somalië

•

beheersing van Engelse en Somalische taal in woord en geschrift

•

kennis van de Somalische cultuur

•

gemotiveerd om een bepaalde periode in Somalië te werken op
basis van een overeenkomst

•

bereid kennis over te dragen in Somalië

•

beschikking over voldoende communicatieve vaardigheden

De professional krijgt de mogelijkheid om voor een bepaalde periode in
Somalië werkzaam te zijn bij een maatschappelijke organisatie onder
begeleiding van FSAN.

•

bereid ervaringen te evalueren

De aangeboden vacatures zijn in alle regio’s van Somalië.

•

zowel mondeling als schriftelijk van ervaringen verslag kunnen doen

Het project Brain Gain Somalia wordt mede mogelijk gemaakt door het
Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Project Brain Gain Somalia

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor het project Brain Gain Somalia zijn wij op zoek naar enthousiaste
professionals die mee willen werken aan de wederopbouw van Somalië.
Het project vindt plaats in het kader van kennisoverdracht tussen
Somalië en Nederland voor een periode variërend va 1 tot 6 maanden.

Ben je nieuwsgierig geworden?
Reageer dan zo snel mogelijk middels het aanmeldformulier op de
website (www.fsan.nl). Voor aanvullende informatie kun je contact
opnemen met de projectconsulent Fatima Hassan.
Tel: 020 - 486 16 28 (do en vr)
E-mail: braingain@fsan.nl

Projectconsulent: Fatima Hassan
020 - 486 16 28 (do en vr) | braingain@fsan.nl

FSAN (Federatie Somalische Associaties Nederland) is een landelijke
koepelorganisatie van Somalische vluchtelingen in Nederland. Bij FSAN
zijn 54 lokale organisaties aangesloten. De organisatie richt zich op de
participatie en integratie in Nederland en tracht een bijdrage te leveren
aan de wederopbouw van Somalië.
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