Har du lyst til at arbejde for en af Danmarks største børnerettighedsorganisationer,
der hver dag kæmper for at gøre en forskel for børn og unge i verdens mest skrøbelige
områder? Har du en juridisk baggrund – og et skarpt blik for review af kontrakter, due
diligence, GDPR og compliance? Så har vi brug for dig.

Om jobbet
Vores dygtige Legal Advisor går på barsel, og vi søger derfor en barselsvikar de næste 10
måneder med opstart 1. september 2022 (alternativt 1. oktober). Vi søger en skarp jurist, som
har lyst til at gøre en forskel – og være med til at løfte vores compliance og jura. I stillingen
som Legal Advisor får du en central rolle i organisationen og bidrager til juridiske og compliance-mæssige opgaver på tværs af hele huset, eksempelvis:
•
•
•
•
•
•

Review af store kontrakter med donorer og samarbejdspartnere samt koordinering af
review-processer med andre partnere
Bidrage til due diligence af virksomheds- og andre samarbejdspartnere
Sikre fortsat compliance med GDPR på tværs af organisationen – i samarbejde med
andre afdelinger
Drive samarbejdet med PlanBørnefondens ledergruppe om løbende risikovurdering og
-styring
Ansvar for vores interne arbejde med at uddanne medarbejdere og samarbejdspartnere ift. vores regler om børnebeskyttelse
Juridisk bistand i forbindelse med testamenter

Hvem er du?
Du har et stort hjerte og brænder for at gøre en forskel for verdens mest udsatte børn og unge
– og du har lyst til at prøve kræfter med juridisk rådgivning og compliance i en stor organisation.

Vi er på udkig efter en kandidat der har:
•
•
•
•

En relevant uddannelsesmæssig baggrund; cand.jur, cand.merc.jur eller lignende
1-2 års relevant erfaring – enten fra en fuldtidsstilling eller et relevant studiejob
Er struktureret og har lyst til at arbejde i en central stilling i en stor organisation
Gå på mod og masser af drive ift. at medvirke til at løfte vigtige opgaver, som spænder
bredt

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. Vores kontor er placeret 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 ansøgning samt CV i en samlet PDF-fil til job@planbornefonden.dk senest
den 1. august 2022. Skriv ”Legal Advisor” i emnefeltet.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Interim Head of Management
Secretariat, Sofie Enstrøm på tlf.: 53656270 eller mail: 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!

