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 Opdragsgiver Dansk Blindesamfund 
 

 

 Adresse Dansk Blindesamfund 
  Blekinge Blvd. 2 

  2630 Taastrup 
 Tlf. 38 14 88 44 
  www.blind.dk 
 
 
 Stilling Chef for politik og kommunikation 
 
 
 Refererer til Landsformand Ask Løvbjerg Abildgaard 
 
 
 Ansættelsesforhold Ansættelsen sker på funktionær lignede vilkår. 
   

 
Tiltrædelse: hurtigst muligt.  

 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Landsformand, Ask Løvbjerg Abildgaard  
  Tlf. 21 71 67 94 

 
  Lars Muusmann, MUUSMANN A/S 

Tlf. 40 76 72 27 
 
  Se Dansk Blindesamfunds hjemmeside www.blind.dk 
 
 
 Ansøgningsfrist Mandag d. 26. april 2021 kl. 23.59 
  Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger  
 
 Processens forløb Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen, som 

ansøgere bedes notere, idet der ikke kan påregnes 
afvigelser herfra. 

 
  1. samtaler:  tirsdag den 11. maj 2021 
  Test: mandag den 17. maj 2021 

     2. samtaler: tirsdag den 25. maj 2021 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEV_daDK919DK919&ei=_shIYN35Isf2sAetnIigDQ&q=dansk+blindesamfund&oq=dansk+blindesamfund&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEMcBEK8BMggIABDHARCvATIECAAQQzICCAAyAggAMgoIABDHARCvARBDMgIIADICCAAyAggAMgIIADoHCAAQRxCwA1DHEljmE2CeFWgBcAJ4AIABUYgB2wGSAQEzmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjd8Lnn6aXvAhVHO-wKHS0OAtQQ4dUDCA0&uact=5
http://www.blind.dk/
http://www.blind.dk/
http://www.muusmann.com/stillinger
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Indledning 

Dansk Blindesamfund er en central interesseorganisation inden for det handicappolitiske område. 
Foreningen har i mange år tilbudt rådgivning, kurser og netværksdannende aktiviteter for at øge 
livskvaliteten for mennesker med alvorligt synshandicap. Medlemskab forudsætter, at medlemmet er 
blind eller stærkt svagsynet. Foreningen er en del af paraplyorganisationen ”Danske 
Handicaporganisationer”. Dansk Blindesamfund har sit hovedkontor i Handicaporganisationernes Hus 
i Høje Tåstrup sammen med en række af Danske Handicaporganisationers øvrige medlemmer. Huset 
danner rammen om netværk og samarbejde mellem medlemsorganisationerne, der blandt andet har 
fælles reception og faciliteter. 

Foreningen Dansk Blindesamfund gennemgår i disse år en del forandringer 

Som følge af især nye og bedre behandlingsmetoder og forebyggelse er medlemstallet i Dansk 
Blindesamfund faldende. Det har den glædelige baggrund, at færre mister synet. Omvendt er det 
essentielt for foreningen, at den fortsat vil udgøre et stærkt og attraktivt tilbud for medlemmerne, og 
at foreningen lykkes med at opnå markante resultater, for en lille, men udsat gruppe, gennem politisk 
interessevaretagelse i hård konkurrence med andre legitime organisationer. 

Dansk Blindesamfunds landsformand Thorkild Olesen har efter en periode med formandsposter i både 
Dansk Blindesamfund og Danske Handicaporganisationer valgt at koncentrere kræfterne om opgaven 
som formand for Danske Handicaporganisationer. Dansk Blindesamfunds hovedbestyrelse har i 
februar 2021 valgt tidligere næstformand og mangeårigt medlem af foreningen Ask Løvbjerg 
Abildgaard til formand. Formanden indgår i et forretningsudvalg bestående af fire frikøbte 
medlemsvalgte politikere, der selv har synshandicap. Forretningsudvalget udgør den øverste politiske 
og administrative ledelse af foreningen og hovedkontoret.  

Foreningen ønsker at styrke den politiske interessevaretagelse og de samlede kommunikative 
indsatser. Dette er baggrunden for, at foreningen har valgt at etablere en ny afdeling for Politik og 
Kommunikation og opslå en ny stilling som chef for Politik og Kommunikation. Afdelingen samler 
centrale funktioner og opgaver og får blandt andet ansvar for ledelsesbetjening og koordinering af 
kontakten til de øvrige organisatoriske led i foreningen, fx hovedbestyrelsen og stående udvalg 

Den nye chef skal til at stå i spidsen for foreningens politiske interessevaretagelse og kommunikation 
bredt set og får en central placering i organisationen med mange kontaktflader og bliver nærmeste 
sparringspartner for forretningsudvalget og for den nyvalgte formand i relation til politiske og 
kommunikative spørgsmål. Chefen skal varetage sekretariatsfunktion for chefgruppen, der består af 
samlet set tre afdelingschefer og sikre den relevante og nødvendige koordinering af afdelingernes 
aktiviteter. De to øvrige afdelingschefer leder henholdsvis afdelingen for Økonomi og Administration 
og afdelingen for Rådgivning og Rehabilitering.  

Den alsidige ledelsesopgave for den nye chef omfatter endvidere strategiudvikling og realisering af 
handleplaner, hvor der er igangsat flere væsentlige initiativer de seneste år, herunder udviklingen af en 
medlemsstrategi for at styrke foreningens lokale aktiviteter og generelle medlemstilbud. 

Opgaven løses i tæt samarbejde med den politiske ledelse, chefgruppen og de ca. 60 erfarne og 
engagerede medarbejdere på hovedkontoret. 
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FAKTABOKS  

 

Hovedbestyrelsen  Dansk Blindesamfunds bestyrelse består af 
formændene for 20 lokale kredse og 
formændene for foreningens stående udvalg. 

 

 Forretningsudvalget  Landsformand Ask Løvbjerg Abildgaard 
Næstformand Diana Stentoft 
Forretningsudvalgsmedlem Jannie 
Hammershøi 
Forretningsudvalgsmedlem Jesper Holten  
Forretningsudvalget er ansatte politikere med 
fremmøde i sekretariatet i Taastrup. 

 

 Chefgruppen  NN, Chef for Politik og Kommunikation (vakant) 
Birgitte Lilletvedt, Chef for Rehabilitering og 
Rådgivning 

 Reto Sørensen, Økonomi- og 
Administrationschef 

 

Antal medlemmer 7.000 
 

Antal medarbejdere Ca. 200 medarbejdere fordelt på Dansk 
Blindesamfunds hovedkontor i Høje Taastrup, 
Fuglsangscentret i Fredericia og rundt om i 
hele landet, heraf ca. 60 på hovedkontoret. 150 
årsværk og et stort antal frivillige 
medarbejdere. 

 

 

 

Værdier og ledelsesgrundlag 

Dansk Blindesamfund (DBS) blev stiftet i 1911 og er interesseorganisationen for mennesker med 
synshandicap. Foreningen startedes af en gruppe blinde borgere som ønskede, at blinde skulle 
bestemme over eget liv, hvilket fortsat er et grundlæggende formål. DBS er en uafhængig privat 
forening, der består og ledes af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede. Foreningen arbejder 
for at varetage blinde- og svagsynedes interesser og dermed søge at sikre ligestilling i alle forhold med 
andre borgere i samfundet. 
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Foreningen arbejder for, at blinde og stærkt svagsynede kan deltage og bidrage på linje med andre: At 
flere får en uddannelse. At flere kommer i beskæftigelse. At færre er ensomme. At flere lever et aktivt 
og selvstændigt liv. Og at flere er sunde og dyrker motion. 

Foreningen prioriterer og tilbyder rehabilitering, rådgivning, kurser, netværk og støtte, når synet 
svigter og arbejder ligeledes for at sikre bedre rammer og rettigheder for mennesker med 
synshandicap i Danmark. Dansk Blindesamfund mobiliserer virksomheder, civilsamfund, 
uddannelsesinstitutioner og andre med henblik på at fremme forståelse n i samfundet for blinde og 
svagsynede og samtidig sikre de bedste muligheder for at medlemmerne lever et godt og aktivt liv trods 
synshandicap. 

Foreningen arbejder også for, at færre mister synet, og DBS gennemfører kampagner, der via deling af 
viden skal medvirke til at forebygge øjensygdomme ligesom foreningen også støtter uafhængig 
øjenforskning med store beløb hvert år. Endvidere støtter DBS søsterorganisationer i 
udviklingslandene med bidrag til forebyggelse, rehabilitering og politiske forandringer til gavn for 
blinde og svagsynede i især Asien og Afrika. 

Organisationen befinder sig p.t. i en forandringsproces, hvor der arbejdes med udvikling og 
implementering af en række strategier, hvor især den politiske strategi, rehabiliteringsstrategien og 
medlemsstrategien har høj prioritet. Dertil kommer strategiarbejde på det kommunikative felt samt i 
forhold til indsamling af økonomiske bidrag til foreningen. 

DBS har udarbejdet en række principper og værdier, som er retningsgivende for den måde, som 
foreningen ønsker arbejde ud fra. 

Principper og værdier for ledelse og indsatser  

• Mennesker med synshandicap leder og tegner foreningen. 

• Nærværende og synlig politisk ledelse. 

• Handlekraft og tilpasningsdygtighed. 

• Medlemmernes behov er styrende for organisationen. 

• Decentral beslutningsstruktur. 

• Kompetencer, erfaring og faglig viden bringes i spil på tværs af niveauer og enheder. 

• Organiseringen af hovedkontoret skal sikre kontinuitet i ledelsen og er robust over for 
udskiftning af enkeltpersoner. 

• Effektiv, ansvarlig og målrettet anvendelse af ressourcerne til fordel for mennesker med 
synshandicap. 

• Menneskevenligt og rummeligt arbejdsmiljø både for medlemmer og for medarbejdere.  
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Organisationen 

Den politiske organisation 
 

Foreningen ledes politisk af: 

• 20 kredsbestyrelser (i lokale spørgsmål) 
• Hovedbestyrelsen 
• Forretningsudvalget 

Hovedbestyrelsen er foreningens øverste myndighed. 

 

 

 

 

 

 

Kredsene 

Foreningen er organiseret i 20 lokalkredse i Danmark og 1 afdeling på Færøerne. I de fleste kredse 
findes lokalt forankrede klubber, som driver sociale, kulturelle og andre aktiviteter for medlemmerne. 

Kredsene repræsenterer foreningen lokalt i forhold til kommunerne og i lokale organer og udvalg og 
arbejder efter de mål og med prioriteringer, som gælder for hovedforeningen og som er besluttet af 
hovedbestyrelsen. 

Hver kreds har en bestyrelse og en kredsformand. 

Hovedbestyrelsen 

Hovedbestyrelsen fastlægger principielle retningslinjer og politikker for foreningens arbejde og 
aktiviteter og varetager en koordinerende funktion herunder i forhold til organisationens samlede 



   

7   
 

virksomhed. Hovedbestyrelsen træffer beslutning om foreningens overordnede politik i forhold til det 
omgivende samfund og indadtil i forhold til medlemmerne. 

Hovedbestyrelsen består af kredsformændene og desuden af p.t. fem formænd for de stående udvalg, 
der nedsættes på landsmødet, altså i alt 25 medlemmer.  

Forretningsudvalget 

Udvalget består af 4 medlemmer, der vælges af hovedbestyrelsen for 2 år ad gangen. Valg af formand 
og næstformand går på skift. Forretningsudvalget er ansat af hovedbestyrelsen og har således deres 
daglige virke i organisationen. Forretningsudvalget udøver den daglige politiske ledelse af foreningens 
virksomhed. Udvalget har ansvar for, at hovedbestyrelsens overordnede politiske beslutninger 
realiseres. Forretningsudvalget tager sig af aktuelle politiske spørgsmål inden for rammerne af 
hovedbestyrelsens politikker. Forretningsudvalget har herudover det overordnede ansvar for 
foreningens administration, drift og virke.  

Forretningsudvalget ansætter afdelingschefer og fastlægger deres opgaver og samarbejder med 
chefgruppen om, hvorledes administrationen bedst kan understøtte foreningens mål. 

Forretningsudvalget har ikke beføjelser i forhold til personaleledelsen af medarbejderne, men indgår 
som en del af den faglige ledelse i dagligdagen. 

Hovedbestyrelsen har vedtaget en fordeling af de politiske arbejdsområder for de 4 medlemmer. 

Forretningsudvalgets formand er foreningens formand og repræsenterer foreningen udadtil. I det 
daglige arbejde repræsenterer forretningsudvalgets medlemmer foreningen i løsningen af de politiske 
arbejdsområder, som hovedbestyrelsen har besluttet. Afdelingschefer og medarbejdere samarbejder 
således med de forskellige forretningsudvalgsmedlemmer i arbejdet med de politiske arbejdsområder.  

 

Landsmødet 

Landsmødets hovedopgave er at rådgive hovedbestyrelsen og forretningsudvalget om politiske 
forhold samt vælge medlemmerne til foreningens stående udvalg. De stående udvalg rådgiver 
løbende hovedbestyrelsen og forretningsudvalget inden for deres opgavefelter. 
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Dansk Blindesamfunds hovedkontor 
 

 

  

Afdeling for Politik og Kommunikation råder over kompetencer inden for politiker-/ledelsesbetjening, 
politisk interessevaretagelse og politisk kommunikation (Public Affairs).  

Afdelingen har en udadvendt, dynamisk og netværksorienteret opgaveprofil både i forhold til de 
øvrige afdelinger/enheder og ud imod kredsene og de regionale aktiviteter.  

 

Afdelingen varetager derudover ledelsesbetjening:  

• håndtering af processer omkring møder i forretningsudvalget,  
• hovedbestyrelsen og andre centrale aktiviteter i organisationen; intern kommunikation, 

kalenderstyring,  
• samlet porteføljeoverblik og koordineringsfunktioner, herunder også i relation til 

chefgruppen. 

 

Alle enheder i afdelingen arbejder i det daglige med kommunikation. Ud over politisk 
interessevaretagelse og politisk kommunikation er der tale om følgende funktioner: 

• presse, hjemmeside og nyheder 

• indsamling & kommunikation til bidragsydere 

• medlemskommunikation 

• intern kommunikation 

Forretningsudvalget

Afdeling for Politik og 
Kommunikation

Afdeling for 
Rehabilitering og 

Rådgivning

Afdeling for Økonomi 
og Administration

Afdelingschef-gruppen
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Disse funktioner er tæt knyttet til foreningens Public Affairs- opgaver og politik- og strategi-
udviklingsarbejdet. 

 

Opgaven 

Dansk Blindesamfunds kommende chef skal lede den nyetablerede afdeling for Politik og 
Kommunikation, som aktuelt varetager følgende hovedfunktioner:  

• ledelsesbetjening 
• politisk interessevaretagelse og politisk kommunikation  
• ledelse af projekter 
• foreningens generelle kommunikationsindsatser, herunder intern kommunikation  
• indsamlingsvirksomhed og partnerskabsindsatser  
• udviklingsprojekter med søsterorganisationer i det Globale Syd.  

Disse funktioner og opgaver skal den nye chef i særlig grad være med til at forme og videreudvikle.  

Chefen for Politik og Kommunikation indgår i afdelingschefgruppen med tre chefer og som har til 
opgave at varetage en sekretariatsfunktion for såvel forretningsudvalget som chefgruppen. 
Afdelingscheferne har direkte personalemæssig reference til landsformanden. 

Den primære opgave for den nye chef bliver at rådgive forretningsudvalget om væsentlige og 
principielle opgaver samt om spørgsmål af især politisk og strategisk karakter. Chefen skal i særlig grad 
bistå forretningsudvalget med at planlægge, koordinere og tilrettelægge den løbende politiske 
interessevaretagelse.  

Chefen skal fungere som forretningsudvalgets sparringspartner i politiske, kommunikative og 
organisatoriske spørgsmål og vil som hovedregel deltage i forretningsudvalgets møder. Chefgruppen 
skal gennem opfølgende og koordinerende aktiviteter sikre, at enheder og afdelinger på tværs af 
hovedkontoret samarbejder om at udvikle og implementere tværgående strategier og indsatser med 
afsæt i de politiske prioriteringer og beslutninger. 

De vigtigste resultatmål for chefen bliver at udvikle og forstærke foreningens politiske 
interessevaretagelse og politiske kommunikation samt skabe muligheder og rammer for realisering af 
foreningens medlemsstrategi. 

Chefen skal være rådgivende og støttende for forretningsudvalget i koordineringen af foreningens 
samlede indsatser og aktiviteter. Chefen forventes at arbejde med udgangspunkt i et helhedssyn og 
sikre overblik over varetagelsen af den samlede opgaveportefølje, som kan understøtte videndeling, 
erfaringsudveksling og kompetenceudvikling på hovedkontoret. Funktionen varetages i et tæt og 
anerkendende samarbejde med de øvrige afdelingschefer og sammen med medarbejdere, der har 
konkret og faglig indsigt i Dansk Blindesamfunds opgaver og medlemsbehov.  

Den nye chef får en bred kontaktflade og et alsidigt opgavefelt, der omfatter hele organisationens 
interesseområde.  Det er i sammenhængen vigtigt, at chefen sikrer et konstruktivt og tillidsfuldt 
samarbejde og samspil med de vigtigste aktører, herunder foreningens politiske organisation, 
kredsene, medlemmerne, ledere og medarbejdere samt en stor kreds af eksterne interessenter og 
samarbejdspartnere. 
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Personlige og ledelsesmæssige kompetencer 

Som rådgiver i politiske spørgsmål skal chefen for Politik og Kommunikation være velorienteret og på 
forkant i forhold til de politiske dagsordener, foreslå initiativer og udspil på kort og lang sigt og bane 
vejen for lobbyvirksomhed, som med afsæt i foreningens traditioner og stærke værdisæt primært 
varetages af medlemsvalgte politikere. Chefen skal sætte scenen og lade andre ”tage rampelyset”.  

Chefen skal være et positivt og rummeligt menneske, som med energi og godt humør kan være med til 
at samle kræfterne på hovedkontoret om at forbedre vilkårene for blinde og svagsynede. Det er vigtigt, 
at chefen er i stand til at identificere sig med målgruppens vilkår og muligheder. 

Den nye chef skal have forudsætninger for at fungere som en stærk drivkraft i foreningens arbejde med 
politisk interessevaretagelse på den landspolitiske og regionale arena. Chefen forventes derfor at have 
politisk tæft samt dokumenteret erfaring og tydelige kompetencer inden for politisk kommunikation 
og politisk interessevaretagelse.  

Chefen forudsættes at indtage en vigtig rolle i det interne samspil og forventes derfor at være tryg i 
lederrollen og have personlig gennemslagskraft. 

Der efterspørges en ledelsesbetjening og -rådgivning, som er proaktiv, initiativtagende og 
nytænkende. Chefen skal evne at udvikle funktionen og engagere medarbejderne til varetagelse af 
professionel ledelsesbetjening og meningsskabende kommunikation. Chefen for afdelingen for Politik 
og Kommunikation skal have forståelse for interne beslutningsprocesser og ideer til, hvordan 
velfungerende processer og arbejdsgange kan sættes i system og bidrage til handling, effektiv 
arbejdsdeling og høj kvalitet i betjeningen af medlemmer og politikere. 

Afdelingens opgaveportefølje er bred og rummer fx indsamling af økonomiske midler fra bidragydere 
til gennemførslen af udviklingsprojekter i samarbejde med partnere i det Globale Syd. Chefen skal 
derfor have blik for og kunne håndtere bredden i afdelingens opgavevaretagelse og herunder bringe sin 
egen ledelseskompetence i spil i respekt for medarbejderes fagligheder og ansvarsområder.  

Den nye chef skal kunne forstå og motiveres af vilkårene for at drive en decentral medlemsstyret 
interesseorganisation, herunder i forhold til den kultur – og de arbejdsgange – som fungerer i 
organisationen. Chefen skal samtidig være i stand til at opdyrke og vedligeholde velfungerende 
samarbejdsrelationer, såvel internt som eksternt og skal via sit virke kunne opnå legitimitet om sin 
person. 

Gennem sit tidligere virke skal den kommende chef have opnået faglig anerkendelse og have opbygget 
et personligt og fagligt netværk, som kan være til nytte og inspiration i opgavevaretagelsen og som 
samtidig aktiveres med henblik på at fremme foreningens arbejde og skabe resultater for 
medlemmerne. 

For at få succes i stillingen er det væsentligt, at den nye chef er en dialogorienteret og inviterende 
person, som prioriterer at skabe og udvikle tillidsfulde relationer som fundamentet for resultatskabelse 
og et godt og udbytterigt samarbejde samt gode resultater i en flad organisation med en høj grad af 
medarbejderindflydelse og engagement.  

Chefen skal kunne navigere og fungere i en decentral, fleksibel organisation og være smidig, troværdig 
og løsningsorienteret i samspillet med politikerne. Det er væsentligt, at chefen kan give plads til 
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medlemsvalgte politikere, til øvrige chefer og til medarbejdere med specialiseret, faglig kompetence 
indenfor foreningens arbejdsområde. Det er endvidere vigtigt, at den kommende chef kan balancere 
sikkert mellem de skiftende behov for at træde et skridt frem og et tilbage i de mangeartede samspil 
og situationer, som chefen vil blive en del af. 

Chefen må meget gerne have en baggrund fra organisationsverdenen og/eller en medlemsstyret 
forening samt ledelseserfaring fra et område, der er relevant i forhold til at fungere i en 
handicaporganisation. Derudover lægges der vægt på erfaring med koordinatorrollen i komplekse 
sammenhænge, som involverer aktører med forskellige baggrunde og fagligheder på flere niveauer. 

Den samlede kompetenceprofil skal således repræsentere indsigt i politisk interessevaretagelse, 
ledelsesbetjening, kommunikation, og herunder især politisk kommunikation, samt generel indsigt i 
administrative arbejdsgange, medlemsservice og personaleledelse.  

Der forudsættes en relevant videregående uddannelse. 

 

Andet 

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemføre en ledelsestest hos MUUSMANN. 

 


