Vil du være med til at få Venstre tilbage i Statsministeriet?
Venstre søger politisk konsulent til Venstres Sekretariat
Trives du i en omskiftelig hverdag præget af både små og store projekter? Vil du være med til at understøtte
Venstres politiske arbejde med både research og udviklingsopgaver? Og brænder du for at komme med ind i
det politiske maskinrum? Så er jobbet som politisk konsulent i Venstres Sekretariat måske noget for dig.
I Venstres Sekretariat søger vi en politisk konsulent, som har lyst til at være en del af det dynamiske team,
der hver dag understøtter og rådgiver Venstres folketingsmedlemmer og politiske ledelse i deres arbejde.
Du vil arbejde med to af Venstres prioriterede politiske områder: Velfærd og klima. Du vil blive en del af
den politisk-økonomiske afdeling i Venstres Sekretariat, hvor du især kommer til at bistå vores politiske
konsulenter, der har det faglige ansvar for områderne. I det daglige vil der være tæt koordination med både
politikere og vores digitale afdeling.
Dine daglige opgaver vil være mangeartede, og du vil få en flydende rolle i afdelingen og skal være klar til at
tage fat de steder, hvor der er brug for det. Du vil således ofte understøtte andre politiske konsulenters
arbejde i afdelingen, og over tid får du egne ansvarsområder.
Arbejdet består bl.a. i at følge aktuelle politiske sager og forhandlinger på velfærds- og klimaområderne,
researche på områderne, etablere relationer til relevante samarbejdspartnere samt skrive notater og
presseberedskaber. Du vil være en del af planlægningen og eksekveringen af større politiske udspil,
kampagner, satsninger samt Venstres valgkampe.
Den ideelle kandidat:





Er interesseret i politik og samfundsforhold og du har sans for at udtænke ny policy på især
velfærdsområdet og den grønne omstilling
Er god til at sætte sig ind i nye politiske sager - og er skarp til at formidle dem
Har gode samarbejdsrelationer og trives i en omskiftelig hverdag med korte deadlines
Har en samfundsfaglig bachelor– eller kandidatuddannelse. Du kan have begrænset
arbejdserfaring, være nyuddannet, eller du kan være i slutningen af din uddannelse, og du har
gode karakterer samt relevant erfaring fra studiejob og/eller praktik fra eksempelvis
Christiansborg, centraladministrationen, en interesseorganisation, kommuner, regioner eller public
affairs-branchen.

Vi tilbyder:





Et fuldtidsjob med mulighed for at komme helt tæt på de centrale aktører i dansk politik
En stejl læringskurve, hvor du hver dag bliver dygtigere
Gode kolleger og godt fællesskab, hvor vi løfter i flok, har en uformel omgangstone og prioriterer
at have det sjovt, når vi er på arbejde
Et meningsfuldt job, der gør en forskel i det politiske maskinrum på Christiansborg

Næste skridt:
Ansøgning samt CV inkl. dine eksamenspapirer med karakterer sendes til Memona Azhar på
Memona.Azhar@ft.dk mærket ”Politisk konsulent’. Du er velkommen til at kontakte chef for politiskøkonomisk afdeling Alexander Reventlov Petersen på 61 62 40 56 for at få yderligere informationer.
Ansøgningsfrist: 3. december 2021 kl. 12. Der vil i forbindelse med samtalen være et testforløb. Tiltrædelse
hurtigst muligt.
Vi ønsker en medarbejdersammensætning, som afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle,
uanset personlig baggrund, til at søge.

