
Anställningar vid Sida
Styrelsen för Internationellt utvecklingssamarbete – Sida är Sveriges
myndighet för bilateralt internationellt utvecklignssamarbete, samt
merparten av samarbetet med Central- och Östeuropa. Riksdag och
regering beslutar om de ekonomiska ramarna, vilka länder vi ska
bedriva utvecklingssamarbete med och vilken inriktning samarbetet
ska ha. Sidas insatser bygger på de förändringar som samarbets-
länderna själva vill genomföra och är beredda att avsätta resurser till.

Sidas uppgift är att noga tänka ige-
nom vilka insatser som kan ge resultat
och därefter förmedla kunskap och
kapital. Sida stödjer insatser i ca 120
länder.

Sida verkar genom ca 1 500
samarbetspartners, de flesta svenska.
Det är företag, folkrörelser, organisa-
tioner, högskolor och myndigheter
som har kunskaper för att göra det
svenska utvecklingssamarbetet fram-
gångsrikt.

Sida har ca  650 medarbetare i
Stockholm och Härnösand (Sida
Civil Society Center) samt ytterli-
gare ca 150 i utlandstjänst vid
ambassader och konsulat i
samarbetsländer med mer omfat-
tande verksamhet. En anställning
vid Sida i Stockholm innebär åter-
kommande tjänstgöring vid
ambassader och konsulat för kortare
och längre perioder.

Inom de närmaste 10 åren kom-
mer många av Sidas nuvarande
medarbetare att gå i pension, vilket
leder till ett ökat rekryteringsbehov
under denna period.

Kvalifikationskrav
Kvalifikationskraven är specifika för
varje enskild tjänst men generellt  är det
följande som gäller för de flesta tjänster:
� Relevant akademisk examen (ofta

t.ex. ekonomisk, samhällsveten-
skaplig, juridisk, naturvetenskaplig)

� Språkkunskaper (engelska och
ytterligare något eller några av
följande språk: portugisiska, span-
ska, ryska, franska)

� Oftast några års relevant yrkeser-
farenhet efter examen

� Social kompetens

Meriterande är tidigare u-landserfaren-
het samt genomfört MFS-uppdrag.

Ansökan
Vakanta tjänster annonseras på Sidas
hemsida http/www.sida.se. Sida söker
personal för såväl tillsvidareanställ-
ning som för längre och kortare
vikariat. Ansökan, som ska göras på
formulär, som finns på Sida�s hemsida
www.sida.se,  ska i första hand skickas
per e-post: regpeo@sida.se eller kan även
ske per fax: 08-698 54 65 alt. Sida,
Personarkivet, 105 25 Stockholm.

Sida handlägger inte allmänna
ansökningar. Alla ansökningar måste
ha en ansökningskod, som finns för
varje utannonserad tjänst.

Din ansökan ska innehålla följande
information:
� Tjänstebeteckning/ref.nummer

för sökt tjänst
� Namn (för och efternamn)
� Fullständig adress
� I förekommande fall e-postadress
� Personnummer
� Referenter

Anställningsvillkor
Styrande för villkoren är det All-
männa löne- och förmånsavtalet
(ALFA) för statliga myndigheter.

Sida tillämpar
� Individuell lönesättning
·� Särskilda villkor under

utlandsstationering
� En timmes friskvårdsaktivitet

i veckan
� 6 månaders provtjänstgöring

inför tillsvidareanställning



Att halvera fattigdomen i världen till år 2015 är vår tids
största utmaning. Det kräver samarbete och uthållighet.
Samarbetsländerna ansvarar för sin utveckling.
Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och
kompetens. Det gör världen rikare.
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