FAQ
Frågor och svar om JPD-programmet

Hur många JPD-placeringar rekryterar Sida till?
I rekryteringsomgången 2021 planerar Sida att rekrytera ungefär 17 JPD.

Vad är det för åldersgräns för JPD-programmet?
JPD-programmet har ingen åldersgräns men du får däremot inte ha mer än 4 års relevant, betald arbetslivserfarenhet.

Måste jag verkligen ha en examen vid ansökningstillfället? Jag kommer
att bli klar med mina studier en månad efter sista ansökningsdatum,
räcker inte det?
Nej, du måste ha tagit ut din examen vid ansökningstillfället.

Jag har tagit min examen men ännu inte fått mitt examensbevis, kan jag
söka ändå?
Ja. Sida begär inte in något examensbevis i samband med ansökan så det räcker med att du fått ut dina poäng från
högskolan. Går du vidare i processen kan det bli aktuellt att inkomma med examensbevis.

Om jag antas till JPD-programmet, kan jag ändå söka Sidas andra
resursbasprogram, till exempel JPO, BBE eller SARC?
BBE, JPD och JPO anses vara på ungefär samma erfarenhetsnivå och är därför ömsesidigt uteslutande. SARCprogrammet är dock på en högre erfarenhetsnivå så alla som varit BBE, JPO eller JPD kan söka till SARC.

Kan jag uppdatera eller komplettera min ansökan i ansökningssystemet
när jag redan har skickat in den?
Ja, fram till att ansökningstiden har gått ut kan du göra ändringar i din ansökan.

Hur ska jag tänka när jag fyller i önskemål avseende region/land i
ansökningsformuläret?
Ett tips är att ange önskemål så brett som möjligt, dvs. hellre till exempel ”Afrika” eller ”Östafrika” än ett specifikt land i
Afrika. Ju bredare dina önskemål är, desto större chans att du kan matchas med en delegation. Dock ska du naturligtvis
även tänka på att det ska finnas en röd tråd mellan din utbildningsbakgrund, meriter och dina önskemål.

Kan min ansökan behandlas även om den inte är fullständig?
Nej, Sida beaktar inte ofullständiga ansökningar. Detta betyder att samtliga dokument som efterfrågas i annonsen
måste finnas med i din ansökan.

Hur ofta rekryterar ni till JPD-programmet?
Rekrytering till JPD-programmet sker vartannat år.

