AKADEMISK MEDARBEJDER TIL CHRISTIANSBORG
Synes du, at politik er spændende? Kunne du tænke dig at komme helt tæt på den
politiske virkelighed på Christiansborg? Har du evnerne til at sparre med politikere?
Så er det måske dig, vi leder efter.
Du vil blive en del af et team, som betjener en gruppe af Venstres folketingsmedlemmer. Helt konkret kommer du til at arbejde for Venstres skatte- og kirkeordfører Louise Schack Elholm samt Venstres erhvervs- og fiskeriordfører Torsten Schack
Pedersen.
Teamets hovedopgave er at bistå folketingsmedlemmerne, så den travle hverdag
kommer til at glide nemmere. Det indebærer i praksis opgaver i forbindelse med
lovgivningsprocessen, politik- og idéudvikling, taleskrivning, udarbejdelse af notater
og baggrundsmateriale, udvikling af mediehistorier, forberedelse af debatter og
meget mere.
Om stillingen:
Vi søger en akademisk medarbejder, der kan bistå Louise Schack Elholm og Torsten
Schack Pedersen i deres politiske arbejde. Sammen med de øvrige medarbejdere i
teamet, skal du være med til at sikre, at de er klædt godt på til debatter i og uden
for folketingssalen og i medierne. Desuden skal du være klar til at tage særligt fat i
spidsbelastningsperioder. Sammen med Louise Schack Elholm og Torstens Schack
Pedersen vil du få mulighed for at deltage i planlægningen og udførslen af langsigtede politiske strategier, være med til at varetage kontakten til eksterne samarbejdspartnere og i et vist omfang deltage i møder på og uden for Christiansborg.
Om dig:
Vi forestiller os at du har en relevant faglig uddannelse som f.eks. Statskundskab,
økonomi, jura, er journalist eller har anden relevant samfundsfaglig uddannelse.
Det kan være, at du er nyuddannet. Det kan også være, at du allerede har erfaring
fra Christiansborg, en interesseorganisation, en virksomhed eller måske en anden
politisk organisation. Du ved, hvad der rører dig i det politiske landskab og i den offentlige debat. Du trives med en travl hverdag, hvor hver dag byder på sin nye politiske dagsorden. Du har lyst til at skrive og dykke ned i komplekse politiske sager.
Du har analytisk sans og talmæssig forståelse. Derudover er det vigtigt, at du er
fleksibel, god til at samarbejde og har et godt humør.
Ansøgning:
Stillingen som akademisk medarbejder søges besat hurtigst muligt. Ansøgningsfristen er 12. marts 2020 med henblik på efterfølgende samtaler. Ansøgning og evt.
relevante bilag sendes i en e-mail med emnet ”AKADEMISK MEDARBEJDER” til karen.lorentzen@ft.dk.
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Louise Schack Elholm tlf. 61624180
eller Torsten Schack Pedersen tlf. 61624260.

