
Kunne du tænke dig at blive IMCC’s nye National Officer on Human Rights & Peace, så send 

en motiveret ansøgning og et CV med relevant IMCC/IFMSA erfaring til international@imcc.dk senest 
den 17. december 2017 kl. 23.59. 
  
Hvad er det og hvorfor? 
Som National Officer on Rights & Peace for IMCC vil din primære opgave bestå i at varetage kontakten 
mellem IFMSA (den internationale føderation af medicinstuderende) og de aktiviteter i IMCC, der 
beskæftiger sig med menneskerettigheder og interkulturel solidaritet. Du vil derfor skulle engageres i 
det interessefællesskab i IFMSA, der kaldes SCORP (Standing Committee on Human Rights & Peace). 
Der kan være langt fra IMCC’s aktiviteter til de muligheder, der tilbydes under SCORP. Her gør det 
underværker med en  National Officer on Rights & Peace, der kan hjælpe aktiviteterne med at få 
øjnene op for de internationale muligheder og hjælpe dem med at sætte rammer for hvad, de kan 
bruges til. Idéen er, at NORP’en skal være tættere på medlemmerne og hjælpe dem med at nå ud over 
Danmarks grænser, samt forankre det internationale arbejde i IMCCs aktiviteter. 
  
Mulige arbejdsopgaver kunne være: 
o At sikre at IMCC’s rettighedsbaserede aktiviteter er oplyste om IFMSA’s muligheder og at hjælpe dem 

i gang med at bruge dem. 
o At koordinere relevant samarbejde mellem lignende aktiviteter i IMCC og IFMSA. 
o At få IMCC’s aktiviteter engageret i IFMSA’s programmer indenfor SCORP. 
o At varetage kontakten med SCORP-teamet i IFMSA. 
o Indgå i planlægningen og udførelsen af workshops i Rights & Peace til internationale møder (SCORP 

sessions team) 
o At lave hvad du nu går og har idéer om. Posten er helt ny, så funktionen er relativt fleksibel. 

  
Arbejdet og udviklingen af funktionen kommer til at foregå i tæt samarbejde med Internationalt Udvalg 
og den Internationalt Ansvarlige i landsbestyrelsen. 
Læs mere om SCORP på IFMSA’s hjemmeside: http://ifmsa.org/human-rights-and-peace/ 
Har du spørgsmål til posten eller ansøgningsproceduren, er du altid velkommen til at skrive 
til international@imcc.dk eller den nuværende National Officer for Human Rights & Peace Emil 
Durukan på emildurukan@gmail.com. 
	


