
Afdelingschef
Chef til Politik og Kommunikation

Er du en skarp og markant rådgiver med et stort 
netværk, der kan sikre foreningen politisk indflydelse 
og nye resultater? Har du flair for politisk kommuni-
kation og public affairs? Vil du gerne arbejde for et 
menneskevenligt og rummeligt samfund, og er du på 
udkig efter vigtige opgaver med placering i en central 
chefposition med mange muligheder? Så er stillingen i 
den nyoprettede afdeling for Politik & Kommunikation 
i Dansk Blindesamfund måske noget for dig.

Opgaven
Afdelingschefen for Politik og Kommunikation får ansvar for 
at understøtte det politiske arbejde og kommunikationsind-
satserne sammen med Forretningsudvalget (FU), der udgør 
foreningens politiske og administrative ledelse. Den nye chef 
får en central placering med mange kontaktflader og indgår i 
en velfungerende og ligeværdig chefgruppe.

Foreningens mål er at skabe indflydelse og resultater for 
medlemmerne ved at sikre opmærksomhed om foreningens 
aktiviteter nationalt, regionalt og lokalpolitisk. Opgaven løses 
i tæt samarbejde med den politiske ledelse, chefgruppen og 
de 60 erfarne og engagerede medarbejdere på hovedkonto-
ret. Chefgruppen består af tre afdelingschefer. De to øvrige 
afdelingschefer leder henholdsvis afdelingen for Økonomi og 
Administration og afdelingen for Rådgivning og Rehabilitering.

Du bliver chef for en nyetableret afdeling som samler centrale 
funktioner og opgaver med fokus på politisk interessevare-
tagelse og kommunikation. Afdelingen skal bidrage til den 
igangsatte forandringsproces med nye ideer og metoder, 
som kan styrke ledelsesbetjeningen og foreningens arbejde 
indenfor især interessevaretagelse og kommunikation, men 
også indenfor fx indsamling og ulandsprojekter. For den 
rette kandidat er der store muligheder for at få indflydelse i 
organisationen og for at medvirke til at udvikle chefgruppens 
funktion som et tværgående og samarbejdende lederteam. 
 

Personen
Den nye afdelingschef skal være en dygtig leder og have 
erfaring og indsigt i politisk interessevaretagelse og 
kommunikation, fx fra en anden medlemsstyret forening. 
Chefen skal bane vejen for, at foreningens politikere og 
fagspecialister kan aflevere vigtige budskaber i relevante 
sammenhænge med sigte på at opnå størst mulig indflydel-
se til gavn for blinde og svagtsynet. 

Stærke relationelle kompetencer, et bredt politisk og 
organisatorisk netværk og gode samarbejdsevner er vig-
tige personlige egenskaber. Chefen skal kunne begå sig i 
de miljøer, som involverer interne og eksterne aktører med 
forskellige interesser. 

Chefen skal bidrage med en åben og tilgængelig ledelses-
stil og anerkende medarbejdernes forskellige fagligheder, 
herunder deres indsigt i og viden om forholdene for 
synshandicappede. 

Chefen skal endvidere have gode personlige og ledelses-
mæssige forudsætninger for at fungere som en stærk 
drivkraft og en samlende figur i foreningens arbejde på 
tværs af afdelinger og geografier.

Der forudsættes en relevant videregående uddannelse.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: Mandag d. 26. april 2021

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger

Kontakt gerne landsformand Ask Løvbjerg Abildgaard, 
tlf. 21 71 67 94, eller Lars Muusmann, MUUSMANN A/S, tlf. 
40 76 72 27.

På www.muusmann.com/stillinger findes en stillings- og 
personprofil med en uddybende beskrivelse af  
Dansk Blindesamfunds opgaver og profil.

Ansættelsesstedet er hovedkontoret i Taastrup, som er bemandet med ca. 60 erfarne og engagerede medarbejdere 
med stor indsigt i faglige og handicappolitiske dagsordener. Af disse arbejder ca. en tredjedel i Afdeling for Politik og 
Kommunikation.  
 
Aktiviteterne på Hovedkontoret supplerer og understøtter det lokale arbejde i kredsene med interessevaretagelse og 
medlemsaktiviteter m.v.


