
 
Politikmedarbejder til Globalt Fokus 

 
Kan du påvirke europæisk og international politik til gavn for verdens fattige? 
Brænder du for udviklingspolitik? Og vil du være med til at sikre, at civilsamfundsorganisationer 
står stærkt i forhold til europæisk og international udviklingspolitik. Så skal du søge stillingen som 
politikmedarbejder hos Globalt Fokus.  
 
Globalt Fokus er en dansk civilsamfundsplatform, der blev stiftet for ca. et år siden. Vi har mere end 
75 danske civilsamfundsorganisationer som medlemmer og et sekretariat bestående af i alt 7 
fuldtidsmedarbejdere plus studenter og praktikant. Globalt Fokus er den danske platform for 
Concord Europe, der repræsenterer ca. 1800 europæiske udviklingsorganisationer. Globalt Fokus 
arbejder med afsæt i vores arbejdsplan, i tæt samarbejde med vores medlemmer, bl.a. med at 
påvirke relevante europæiske og internationale udviklingspolitiske processer. 
 
Politikmedarbejderen vil indgå i Globalt Fokus’ Politikteam, som består af tre (hvoraf du vil blive 
den ene) fuldtidsansatte, to studenter og en praktikant. Politikmedarbejderens arbejdsopgaver vil 
bl.a. være, at drive Globalt Fokus’ arbejde med opfølgning på Post2015-processen. 
 
Kvalifikationer 
Den ideelle politikmedarbejder har følgende kvalifikationer:  

• Relevant uddannelsesbaggrund 
• Politisk tæft og analytisk sans 
• Viden om international udviklingspolitik, herunder særligt 

udviklingsfinansiering og post-2015 dagsordenen 
• Viden om EU’s institutioner og udviklingspolitik 
• Relevant erfaring med politikarbejde herunder særligt igennem netværk 
•           Kendskab til og erfaring fra det danske udviklingsmiljø 
• Brænder igennem på skrift og tale (både på dansk og engelsk) - og formår at 

overbevise og engagere andre 
• Overblik, samt gode koordinerings- og samarbejdsevner 

 
Praktisk 
Ansættelsen er en fast stilling med tiltrædelse 1. august eller hurtigst muligt derefter. 
Ansættelsestiden er 37 timer om ugen. 
Ansættelse og løn efter overenskomst.  
 
Kvalificeret intern ansøger haves. 
 
For yderligere information kontakt Politikkoordinator Kira Boe på kb@globaltfokus.dk eller 
30137813. 
 
Ansøgning, CV samt relevante bilag sendes til kb@globaltfokus.dk senest onsdag d. 24. juni kl. 
12.00. 
 
Samtaler forventes afholdt fredag d. 26. juni 2015. 
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