TO KONSULENTER
DANSK FJERNVARME SØGER TO KONSULENTER
- EN POLITISK KONSULENT OG EN PRESSE- OG EVENTKONSULENT
Har du stærke kommunikative kompetencer og et godt
blik for hvad der er på spil inden for energiområdet, så
kan du kombinere dine færdigheder og erfaringer med at
arbejde for den grønne omstilling.

For presse- og eventkonsulenten forventer vi en baggrund som
journalist, kommunikatør eller anden relevant uddannelse, og
minimum et par års erfaring med pressearbejde i et politisk miljø
samt et godt netværk i branchen og i medieverdenen.

Til vores kontor i København søger vi en politisk konsulent, der
primært skal arbejde med interessevaretagelse med alt hvad det
indebærer, og en presse- og eventkonsulent, der hovedsageligt skal
varetage den løbende pressekontakt og udarbejde debatindlæg, og
samtidig understøtte arbejdet omkring diverse events.

Det er væsentligt at kunne omsætte strategiske mål til effektive
pressebudskaber, herunder anvendelse af sociale medier som en
del af pressearbejdet. Du skal have et skarpt blik for at vinkle en
sag ud fra væsentlighedskriterier.

Dansk Fjernvarme er landets største brancheforening for alle
fjernvarme- og fjernkøleselskaber i Danmark. Vores medlemmer
forsyner allerede 3,6 millioner danskere med fjernvarme og er
derfor en vigtig aktør inden for dansk energi-, klima- og miljøpolitik.
Men ambitionerne rækker videre. Flere skal have nem adgang
til komfortabel varme, og samtidig skal varmesektoren omstilles
til at være 100 procent CO2-neutral i de kommende år. De mål
arbejder Dansk Fjernvarme hver dag på at understøtte ved at sikre
rammerne for forsyningsselskaberne – og nu kan du komme med
på holdet.
Vi vil gerne have to nye kolleger på holdet, som har indsigt i energiog klimapolitik, har et stærkt og relevant netværk, og erfaring med
henholdsvis interessevaretagelse og pressearbejde i en politisk
hverdag. Har du konkrete erfaringer fra energi- og forsyningsområdet er det naturligvis et plus, men det er ikke et ufravigeligt krav.

Du skal beherske journalistisk formidling til både web og trykte
medier og kunne formidle i et levende og korrekt sprog, hvor
blandt andet faglige/økonomiske problemstillinger formidles
letforståeligt.
Endelig er det en væsentlig kompetence og erfaring, at kunne
arbejde på et mere strategisk niveau med udarbejdelse af pressestrategier, -beredskaber og -planer.

Personlige kompetencer
Ud over at brænde for energipolitik og energiområdet, med et
stærkt ønske om at kæmpe for den vigtige sag, så lægger vi vægt
på følgende egenskaber hos vores nye kolleger:
▪▪ Tænker strategisk og har politisk flair
▪▪ Resultatorienteret, handlekraftig og har drive
▪▪ Troværdig, imødekommende og serviceminded

Opgaverne

▪▪ Opsøgende og god til at skabe netværk

Som konsulent hos os er det vigtigt at kunne løse opgaverne i tæt
samspil med andre kolleger i et meget afvekslende og dynamisk
miljø.

▪▪ Stor og fleksibel arbejdskapacitet
▪▪ Gode samarbejdsevner og en udpræget holdspiller
▪▪ God til at involvere, engagere og dele viden

Som politisk konsulent bliver dine hovedopgaver, at:
▪▪ Varetage kontakt til – og interesser for - Dansk Fjernvarmes
medlemmer
▪▪ Bidrage til Dansk Fjernvarmes interessevaretagelse på det
politiske niveau og overfor myndighederne
▪▪ Kommunikere og formidle i mange forskellige medier og på
forskellige platforme
▪▪ Have kontakt til politikere, myndigheder og andre interessenter
▪▪ Planlægge politiske events om emner af særlig interesse for Dansk Fjernvarmes medlemmer og energi- og
forsyningssektoren
▪▪ Udarbejde mindre ad hoc analyser selvstændigt
Som presse- og eventkonsulent bliver dine hovedopgaver, at:
▪▪ Synliggøre Dansk Fjernvarmes strategiske mål og synspunkter
i eksterne medier
▪▪ Varetage løbende pressekontakt, herunder udarbejdelse af
pressemateriale
▪▪ Planlægge strategiske presseindsatser og udarbejdelse af
presseberedskab

▪▪ Har humor og er indstillet på at bidrage til trivsel og god
stemning
▪▪ Trives med både selvstændigt arbejde og teamarbejde
▪▪ Kan arbejde effektivt og overholde deadlines
▪▪ Har en fleksibel arbejdskapacitet

Din kommende arbejdsplads
Vi kan tilbyde dig en stilling i et stærkt fagligt miljø med stor handlefrihed og mulighed for at udfolde dig i et dynamisk, politisk og
udviklingsorienteret miljø, hvor der er højt til loftet og attraktive
ansættelsesforhold.
Du bliver en del af vores kontor i København, men du må påregne
en vis rejseaktivitet til vores hovedkontor i Kolding og til vores
medlemmer rundt om i landet. Vi har høje ambitioner og lægger
vægt på kvalitet og samarbejde i en kultur, hvor omgangsformen er
direkte, kontant og uformel og med god plads til humor.
Stillingen er på fuld tid og arbejdet tilrettelægges fleksibelt uden
øvre arbejdstid. Løn- og ansættelsesforhold forhandles individuelt
ud fra kompetencer og erfaringer.

▪▪ Intern presserådgivning og -sparring

Dit næste skridt

▪▪ Opsøgende presseindsats over for landsdækkende/prioriterede
medier

Hvis du kan se dig selv i en af stillingerne, har du allerede taget
det første vigtige skridt. Det næste, du skal gøre, er at sende os
en ansøgning og et fyldestgørende CV.

▪▪ Redigere Dansk Fjernvarmes Twitter-konto omkring aktuelle
debatter
▪▪ Opbygge og vedligeholde netværk blandt prioriterede
journalister
▪▪ Forfatte debatindlæg, kronikker og klummer

Angiv tydeligt om du søger stillingen som politisk konsulent
eller presse- og eventkonsulent.
Ansøgningsfristen er tirsdag den 29. oktober 2019.

▪▪ Bidrage til planlægning og eksekvering af arrangementer og
events

Søg stillingerne på www.muusmann.com/stillinger

▪▪ Bidrage til nyhedsbrevet ”Dagens Overblik”

Der afholdes samtaler den 11. november og den 25. november
2019.

▪▪ Bidrage i mindre omfang til magasinet Fjernvarmen
Vi er klar til at byde dig velkommen 1. januar 2020.

Faglige kompetencer og erfaringer
For den politiske konsulent forventer vi en akademisk uddannelse
som fx cand.polit., cand.scient.pol., cand.comm., cand.techn.soc.
eller lignende.
Vi vægter solid erfaring med interessevaretagelse, et godt netværk
på Christiansborg blandt politikere og sekretariater samt et godt
netværk i interesseorganisationer.
Har du været ansat i et forsyningsselskab og har du en solid indsigt
i klima- og energipolitik er det en fordel, ligesom erfaring med at
planlægge og eksekvere events af politisk karakter er et plus.

Hvis du vil vide mere om stillingen som politisk konsulent, kan du
kontakte afdelingschef Rune Moesgaard på telefon 24 90 41 49
og RUM@danskfjernvarme.dk
Hvis du vil vide mere om stillingen som presse- og eventkonsulent, kan du kontakte pressechef Rune Birk Nielsen på telefon
24 90 41 97 og RBN@danskfjernvarme.dk
For begge stillinger kan konsulent hos MUUSMANN Lars Bo
Pedersen på 40 22 87 18 kontaktes.

Endelig skal du have en god talforståelse og kunne formidle og
oversætte teknisk kompliceret stof på en enkel og letforståelig
måde.

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for knap 400 fjernvarmeselskaber, der forsyner omkring 65 procent af alle danske boliger
med grøn og effektiv varme. Vi er godt 45 ansatte i sekretariatet. Hovedkontoret ligger Fjernvarmens Hus i Kolding. Herudover har vi et
kontor i det centrale København. Se mere på danskfjernvarme.dk, Twitter, Facebook og LinkedIn.

