
Junior Professional
Officer (JPO)
JPO-programmet är en viktig del av den samlade svenska satsningen
på ökad svensk närvaro vid internationella organisationer. Sverige
önskar bredda resursbasen av personer med erfarenhet av inter-
nationellt arbete och arbete med utvecklingsfrågor genom att ge
yngre välutbildade personer möjlighet att tjänstgöra inom FN och
andra internationella organisationer.

I dag har Sida drygt 100 JPO i tjänst
fördelade på ca 40 procent vid hu-
vudkontor och 60 procent vid olika
fältkontor runt om i världen. Sida
samarbetar med ca 25 olika interna-
tionella organisationer och rekryterar
löpande till tjänster i USA, Europa,
Afrika, Asien, Syd-Latinamerika,
Baltikum samt länder i Central- och
Östeuropa.

Kvalifikationskrav
– Universitets/högskoleexamen

motsvarande magisternivå
– Svenskt medborgarskap/perma-

nent uppehållstillstånd i Sverige.
För nordiska medborgare gäller att
de skall vara fast boende i Sverige
sedan minst ett år.

– Del av utbildning och yrkeserfa-
renhet genomförd i Sverige

– Ca 2-3 års relevant yrkeserfarenhet
– Mycket goda kunskaper i engelska

samt kunskaper i ytterligare ett FN-
språk (franska, spanska, arabiska,
kinesiska

– Ej fyllda 33 år vid ansökningstillfäl-
let (för läkartjänster är 35 år max-
ålder)

Rekryteringsproceduren
Sida har i uppdrag av UD att rekryte-
ra JPO-tjänster. Sida ansvarar för hela
rekryteringsprocessen (intervjuer,
språktest, fackbedömning, arbetspsy-
kologintervjuer) och presenterar
lämplig/a kandidat/er till berörd
organisation. Sida finansierar tjänster-
na. Organisationen som är arbetsgiva-
re inbjuds att delta i intervjuerna.
Lediga tjänster inom det svenska JPO-
programmet annonseras alltid på
Sidas hemsida: www.sida.se. Om Dina
kvalifikationer överensstämmer med
kravspecifikationen för den utlysta
tjänsten är Du välkommen med Din
ansökan. Den skall vara på engelska
och innehålla en uppdaterad CV (länk
till CV-formulär finns i varje annons)
samt ett brev där Du presenterar Dig
själv och redogör för Dina kvalifika-
tioner och tidigare erfarenheter. Om
Du söker fler än en tjänst skall Du
bifoga CV och brev till varje tjänst.

Ansökan
skall skickas per e-mail: regpeo@sida.se
alternativt per post till Sida,
Personarkivet, 105 25 Stockholm

Löner och anställningsvillkor
JPO är anställd av FN/internationell
organisation. Sida rekryterar och
finansierar anställningen.

I anställningen ingår: Lön, utlands-
tillägg, ev anhörigbidrag, resa ToR,
flyttkostnader, utbildningsbidrag,
semesterhemresa, ev bostadsbidrag
samt Ben Ex (pensionsförsäkring
genom SPP).

Organisationens s k Staff  Rules
gäller för JPO. Organisationen erbju-
der ett ”letter of appointment” så
snart kandidaten är formellt samt
medicinskt godkänd. Definitiv kon-
traktsstart beslutas gemensamt av
organisationen och JPO.

Samtliga JPO som uppfyller grund-
kraven för JPO-tjänst erbjuds lön efter
FNs löneskala P2 step 1 med en ”step”-
uppflyttning/år (maximalt tre år).

Förberedelser inför utresa
JPO skall delta i av Sida/RIU anord-
nad obligatorisk förberedelseutbild-
ning. Även medföljande erbjuds att
delta. Kursen, som i sin nuvarande
form utgör en vecka, behandlar Sveri-
ges mål/policies/metoder inom det
internationella utvecklingssamarbetet,
specifik kunskap om respektive FN
organ, Sidas ”Code of Conduct”,
läkarinformation, kulturinformation,
möten med hemkomna JPO etc. Sida
erbjuder kompletterande språkutbild-
ning efter behov och även komplette-
rande ämnesutbildning, relevant för
tjänsten.



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.

STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT
UTVECKLINGSSAMARBETE

105 25 Stockholm
Besök: Sveavägen 20
Telefon: 08-698 50 00
Telefax: 08-698 56 15

04-11-01 SIDA885sv

För uppgifterna i faktabladet
svarar Sidas internationella rekryte-
ringsenhet (RIU) Enheten för Resurs-
basutveckling för Internationellt
Utvecklingsarbete, som har ansvaret
för att rekrytera, utbilda och främja
anställning av svensk personal i inter-
nationella organisationer.


