Brænder du for pigers rettigheder og for at fastholde fokus på verdensmålene? Har
du politisk tæft og erfaring med politisk arbejde fra Christiansborg eller et
ministerium? Er du struktureret og har en analytisk tilgang til politiske
problemstillinger? Så har vi brug for dig.

Om jobbet
PlanBørnefondens public affairs-team søger en politisk konsulent, der skal følge den
udviklingspolitiske dagsorden og udvikle policy-oplæg, samt koordinere vores arbejde i relevante
politiske fora og bidrage til vores dagsordenssættende indsatser.
Som politisk konsulent bliver du en del af et public affairs-team på fire medarbejdere, der alle
arbejder med at varetage PlanBørnefondens interesser i Danmark, EU og internationalt.
Som politisk konsulent skal du blandt andet:
•
•
•
•

Varetage og vedligeholde vores relationer til Folketinget og bidrage til vores politiske arbejde
med Udenrigsministeriet
Rådgive direktionen om politisk kommunikation
Skrive debatindlæg og tweets
Udvikle policy-oplæg og public affairs-indsatser, der sætter vores mærkesager på den
politiske dagsorden

Hvem er du?
Du har politisk tæft og en strategisk tilgang til politiske problemstillinger. Du har erfaring med politisk
rådgivning fra Christiansborg, et ministerium, en organisation eller et bureau, og du kan arbejde
selvstændigt og struktureret.
Vi forestiller os, at du har:
•
•
•
•
•

En relevant uddannelsesbaggrund, så som cand.scient.pol eller lignende
Minimum 3 års erfaring med politisk arbejde i Danmark, fra Christiansborg, et ministerium,
en organisation eller et bureau
En skarp pen og erfaring med at udarbejde policy-oplæg, artikler og taler samt bistå med
organisering af events, seminarer og debatter
Erfaring med at arbejde i partnerskaber og opbygge alliancer
Overblik, er struktureret og er en holdspiller

Hvem er vi?
PlanBørnefonden er en af Danmarks største privatfinansierede børnerettighedsorganisationer. Vi er
en del af Plan International, som arbejder i over 70 lande. Vi kæmper for at sikre børn og unges
rettigheder og muligheder i verdens mest udsatte og skrøbelige områder med et særligt fokus på
pigerne, der er hårdest ramt af ulighed.
Du bliver del af en moderne organisation med stor professionalisme, og du vil møde et arbejdsmiljø
med engagerede og fagligt ambitiøse kollegaer, ligesom du vil få mulighed for at skabe et netværk
af internationale arbejdsrelationer. Vi er omkring 100 ansatte på vores kontor på Mimersgade i
København, hvor vi samarbejder på tværs af afdelinger og henter energi i at være en organisation,
der rummer forskelligheder – både fagligt og socialt. Du vil opleve en uformel atmosfære, hvor der
er kort fra ord til handling. Du kan læse mere om os på https://planbornefonden.dk

Ansøgningsproces
Send os en kort motiverede ansøgning og CV i én samlet PDF-fil til job@planbornefonden.dk senest
d. 19. juni 2022. Skriv “Politisk Konsulent” i emnefeltet.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til Head of Public Affairs & Policy, Sofie
Enstrøm på 53656270 eller sofie.enstroem@planbornefonden.dk.
Hos PlanBørnefonden arbejder vi for børns rettigheder, ligestilling og anti-racisme. Vi opfordrer alle
kvalificerede kandidater, uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion og
alder, til at søge stillingen. Du vil som medarbejder hos os forpligte dig på vores
børnebeskyttelsespolitik, og i forbindelse med din ansættelse vil vi indhente dokumentation for en
ren børneattest.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

