
Tehtävä 2 
Naisten Pankin Skills Donation –vapaaehtoisohjelma: Pienyritystoiminnan kehittäjä 
Ugandaan (UCAA) 
 
Hakuohjeet ja valintakriteerit  
 
Viimeinen hakemuksen jättöaika on 16.6.2019 klo 23.59.  
 
Työkieli on englanti, joten pyydämme sinua täyttämään hakemuksen englannin kielellä. Toivomme 
sinun liittävän hakemukseen englanninkielisen CV:n ja voit halutessasi toimittaa liitteenä myös 
kirjallisen työnäytteen.  
 
Tehtäväkohtaiset valintakriteerit:  
 
Pienyritystoiminnan kehittäjä 
 

 Sinulla on tutkinto esimerkiksi liiketalouden ja/tai markkinoinnin alalta tai vastaava 
työkokemus esimerkiksi yritysneuvojana, –kehittäjänä tai -kouluttajana 

 Olet tehnyt tai ohjannut liiketoimintasuunnitelmia ja hallitset suunnittelun menetelmät ja 
liiketoiminnan käsitteistön. Sinulla on myös kokemusta siitä, miten strategioita ja 
suunnitelmia viedään käytäntöön. 

 Ymmärrät alkuvaiheen pienyrittäjien osaamiseen ja talouteen liittyvät haasteet. Kokemus 
maaseutuelinkeinoista on hyödyksi. 

 Tunnet VSLA-metodologian tai olet valmis tutustumaan siihen.  
 Sinulla on vahvat tiimityötaidot ja osaat ohjata ja tukea monikulttuurista tiimiäsi 

saavuttamaan yhdessä sovitut tavoitteet. Vastaanotat ja jaat tietoa avoimesti ja arvostat 
muiden osaamista ja näkemyksiä. Osaat kouluttaa ja mentoroida. 

 Olet ongelmatilanteissa joustava ja ratkaisukeskeinen. Sopeudut nopeisiin muutoksiin 
ohjelmassa ja aikatauluissa ja ymmärrät kulttuurisia erityispiirteitä.  

 Sinulla on halua ja osaamista esitellä työn tuloksia kirjallisesti ja yleisön edessä sekä 
suomeksi että englanniksi.  

 
Yleiset hakukriteerit:  
Haemme Naisten Pankin tehtäviin ammattilaisia, joka pystyvät hyödyntämään omaa 
asiantuntemustaan erilaisissa ympäristöissä. Skills donation –ohjelman yleiset hakukriteerit ovat:  
 

 vähintään 25 vuoden ikä  

 toimeksiannossa määritelty koulutus ja vähintään kahden vuoden työkokemus 
toimeksiannon alalta  

 hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito (suomi ja englanti, mahdollisesti paikallisen kielen taito)  

 kokemus toimimisesta ja/tai työskentelystä kehitysmaaolosuhteissa on huomattava lisäetu  

 hyvät vuorovaikutustaidot, avoimuutta, kulttuurienvälistä osaamista, joustavuutta ja 
sopeutumiskykyä  

 hyvät viestintävalmiudet, kyky ja halu esiintyä  

 hyvä terveys  

 hyvät stressinhallintataidot, kyky työskennellä fyysisesti ja henkisesti haastavissa 
olosuhteissa  

 
Haastattelut järjestetään mahdollisuuksien mukaan 24.-26.6.2019. Kutsumme 2-4 hakijaa 
haastatteluun Kirkon Ulkomaanavun Helsingin toimistoon, Eteläranta 8. Haastattelu voidaan sopia 
tehtäväksi myös skypen välityksellä. Haastatteluun osallistuu edustajia Kirkon Ulkomaanavun 



Helsingin toimistosta ja mahdollisesti Naisten Pankista. Myös KUAn maatoimistolle varataan 
mahdollisuus haastatteluun ennen lopullista valintaa.  
 
Tehtävään valitulle ilmoitetaan valinnasta viimeistään 5.7.2019, jonka jälkeen sovitaan 
toimeksiannon tarkka aikataulu ja muut yksityiskohdat. 
 
Ennen lähtöä kohdemaahan tehtävään valittu käy Kirkon Ulkomaanavun Helsingin toimistossa 
perehdytyksessä, joka kestää noin yhden työpäivän. Perehdytys voidaan tehdä joko yhden päivän 
aikana tai lyhyemmissä jaksoissa.  
 
Perehdytyksessä:  
 

 Käydään läpi ja sovitaan matkaan ja toimeksiantoon liittyvät aikataulut ja käytännön 
järjestelyt.  

 Lähtijä saa perehdytyksen Kirkon Ulkomaanavun toimeksiantoja sääteleviin periaatteisiin ja 
sitoutuu noudattamaan Kirkon Ulkomaanavun eettisiä ja turvallisuusohjeita.  

 Lähtijä saa perustiedot kohdemaasta ja tehtävän taustoista sekä tutustuu Kirkon 
Ulkomaanavun henkilökuntaan, joka tukee häntä tehtävän suorittamisessa.  

 Lähtijä saa tehtävässä tarvittavat aineistot, kontaktit ja yhteystiedot.  

 Toimeksianto viimeistellään ja sopimus allekirjoitetaan.  
 
Asiantuntijan vastaanottamisesta, perehdyttämisestä ja järjestelyistä kohdemaassa vastaa Kirkon 
Ulkomaanavun maatoimisto. 
  
Skills donation –ohjelma on vapaaehtoisohjelma, jossa korvataan tehtävään liittyvät matka- ja 
oleskelukustannukset sekä matkan ajalta verohallinnon ko. maahan vahvistama 
ulkomaanpäiväraha.  
 


