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Profil vedr. politisk konsulent i Kreds Hovedstaden  
 
Ansvarsområde   Understøttelse af politisk valgt formandskab vedr. 

særlige indsatsområder og ad hoc opgaver 
* sparring, kvalificering og samtænkning, både om 
konkrete indsatser og om øvrige perspektiver og 
udfordringer.  
Fokus er oftere på den brede tilgang, sammenhæng 
og perspektiver end på detaljen i dybden.  
* udarbejdelse af understøttende materiale, f.eks. 
argumentationspapirer, overblik mv.   
Væsentligt at kunne præsentere essens på en præcis 
og konsistent måde.  
* udarbejdelse af faktuelle notater 
* i et mindre omfang deltagelse i møder med 
politikere efter aftale 
 

 Forskellige typer henvendelser til politiske 
samarbejdsparter 
* f.eks. høringssvar  
* breve, notater mv. i forhold til konkrete 
sagsområder og indsatser  
* baggrundsmateriale og holdningspapirer 

 
 Omsætte politiske visioner og tanker til konkrete 

operationelle tiltag 
* indsamling og kvalificering af relevant viden, data 
* tilrettelæggelse af processer med inddragelse af 
relevante parter, f.eks. politikere, arbejdsgivere, 
tillidsvalgte, øvrige organisationer mv.  
* afvikling af særlige politisk rettede aktiviteter 
 

 Gode kommunikative evner 
* stærk i skriftlig formidling som led i den samlede 
politiske opgaveløsning, f.eks. i talepapirer, 
præsentationer, debatindlæg mv. 
* erfaring med kommunikation på web, facebook 
mv., som bidrager til kredsens samlede 
kommunikation til forskellige målgrupper 
 

 Sikre sammenhæng på tværs i organisationen 
* bidrage til overblik og opfølgning vedr. politiske 
indsatser i tæt samspil med den administrative 
ledelse 
* indgå i tæt samarbejde med øvrige kolleger i 
teamet mhp. løbende udvikling og kvalificering af 
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opgaveløsningen 
* deltage i tværgående indsatser med kredsens 
øvrige teams og generelt samarbejde med øvrige 
ansatte i kredsen.  
* deltage i samarbejde med DSR’s centrale 
sekretariat og øvrige kredse 
 

Organisatorisk placering og 
samarbejdsrelationer 

 Stillingen er placeret i Team Politik og 
kommunikation  

 Stillingen referer til kredschefen 
 Stillingen lægger op til et tæt samarbejde i 

hverdagen med det valgte politiske formandskab, 
kredschefen og kredsens 2 teamledere, teamet og de 
øvrige medarbejdere i kredsen.  

 Der lægges også op til samarbejde med tillidsvalgte 
og andre interessenter i kredsens regi og i øvrige 
DSR.  
 

Kvalifikationer/ baggrund  Samfundsvidenskabelig uddannelse på 
kandidatniveau, f.eks. scient.pol., scient. adm.  eller 
lignende 

 Indsigt i udviklingen i sundhedsvæsenet, gerne 
med viden i forhold til flere sektorer og med 
interesse for de sundhedspolitiske dagsordener 

 Solid viden om samfundspolitiske og -økonomiske 
forhold, herunder  
* viden om politiske beslutningsprocesser og 
interessevaretagelse 
* kendskab til styreformer og velfærdssamfundets 
udvikling 
* kendskab til udviklingen i den offentlige sektor  

 Flere års erfaring fra tilsvarende stilling i politisk 
styret organisation, gerne med praktisk kendskab til 
faglige organisationer 

 Stærke analytiske evner, gerne med øje for tal og 
statistik samt solid planlægnings-/procesforståelse 

 Stærk i skriftlig formidling, herunder hurtig til at 
kunne præsentere essensen i komplicerede 
udfordringer på en konsistent og gennemskuelig 
måde  

 Erfaring med kommunikative opgaver på web, 
Facebook mv.  

 Evne til at holde fokus i et bredt samarbejde med 
mange parter/interessenter og forskellige 
faggrupper.  
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Personlige kompetencer   Kan arbejde med stor selvstændighed og med god 
fornemmelse for hvilke mandat/rammer, der kan 
træffes beslutninger inden for 

 Kan arbejde helheds- og udviklingsorienteret 
 Kan prioritere imellem opgaver og sikre fremdrift 
 Kan arbejde struktureret og systematisk 
 God til at holde overblik og koordinere 
 Faglig og personlig integritet 
 Åben, engageret, har et rummeligt menneskesyn, 

kan tage en travl hverdag med et smil og kan trives 
i storrumskontor (fire personer).   

 
 


