Dansk Stalking Center søger to skarpe og engagerede
akademiske medarbejdere
Dansk Stalking Center er en organisation i rivende udvikling. Derfor har vi brug for to nye
medarbejdere i vores videnscenter. Her vil I blive en del af et dynamisk team og løse opgaver i
samarbejde med både kollegaer og ledelsen.
Vi søger to kolleger, der genkender sig selv i følgende:
1. Skaber målbare resultater. Du kan strukturere en proces og leverer resultater gennem
samarbejde med dine kollegaer. Samtidig finder du det interessant både at dykke ned i
detaljerne og udfordre organisationens større perspektiver.
2. Du er ansvarsbevidst og lægger vægt på godt samarbejde og inddragelse af forskellige
ressourcer og kompetencer, men formår samtidig at løse opgaver selvstændigt. Den evne
bruger du til løbende at orientere ledelse og kollegaer om, hvordan dine opgaver skrider
frem i forhold til den overordnede strategi og opgaveportefølje.
3. Du er en dygtig formidler, der lægger vægt på at udforme det rette output. Du kan dufte
gode fortællinger i organisationen – bl.a. på baggrund af data fra centrets monitorering af
indsatsen og bringer dem effektivt til live både skriftligt og mundtligt.
Forventede kvalifikationer:
Vi forventer, du har en del af følgende kvalifikationer. Da der er tale om to stillinger, er det ikke
forventet, at du besidder alle kompetencer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Har en akademisk baggrund som fx cand.scient.pol., cand.scient.adm., cand.mag., cand.kom.,
cand.soc. eller lignende
Har erfaring med forskning, måske som forskningsassistent
Kan medvirke til at sikre kvaliteten af centrets dataindsamling og evt. bygge bro til forskning på
feltet
Har erfaring med og vidensopsamling, evaluering og effektmåling
Er god til at formulere dig skriftligt
Har kendskab til frivilligt socialt arbejde og koordinering af frivillige
Du er skarp til analytisk arbejde og databearbejdning
Er god til tal og statistik og kan analysere kvantitative data og kender til brugen af Business
Intelligence programmer
Har gode IT-kompetencer og fx erfaring med web redigering
Har erfaring med arbejdet i en NGO

Herudover skal du kunne trives i en lille organisation med en uhøjtidelig omgangsform og have lyst
til at bidrage til et godt arbejdsmiljø. Du er fleksibel, trives med udfordringer og med at arbejde i et
travlt miljø. Det er desuden vigtigt at du brænder for at være tæt på praksis og inddrage dine
kollegaers fagligheder og erfaringer i dit arbejde.

Om stillingerne
Begge personer vil blive ansat i videnscentret, og opgaverne udføres i tæt samarbejde centrets
øvrige medarbejder og direktøren.
Arbejdsopgaverne vil bl.a. være:
•
•
•
•
•
•
•

Monitorering og analyse af indsamlede kvantitative data fra centrets interventionsindsats,
Samarbejde med kollegaer i videnscentret om at koordinere og udvikle den frivillige
rådgivning
Bidrage til fundraising, herunder researche, udvikle projekter og skrive ansøgninger
Bidrage til organisationsudvikling, udvikle systemer og procedurer for en organisation i
rivende udvikling
Indgå i teamet med ad hoc opgaver, der udspringer af centrets kerneopgaver
Bidrage med strategiske overvejelser og udarbejdelse af formidlingsmæssige opgaver både
skriftligt, mundtlig og digitalt
Bidrage til projekt- og metodeudvikling

Da Dansk Stalking Center er en mindre organisation må der forventes en del omskiftelige
arbejdsopgaver herunder også løsningen af administrative opgaver i samarbejde med centrets
øvrige medarbejdere.
Om os
Dansk Stalking Center er et interventions- og videnscenter, der arbejder på at forbedre vilkårene for
de op mod 100.000 danskere, der hvert år udsættes for stalking. Vi arbejder på et politisk og et
juridisk niveau med at sætte fokus på stalking, producere og udbrede viden og forbedre
lovgivningen på området. Samtidig tilbyder interventionscentret støtte, rådgivning og behandling til
stalkingudsatte, pårørende og fagpersoner, ligesom vi udvikler og tilbyder behandling til personer,
der stalker.
Vi er en lille arbejdsplads med hovedsæde i København og en afdeling i Aarhus. Vi er i alt 12
medarbejdere samt praktikanter.
Din arbejdsplads bliver Vestergade 12, København K. Du kan læse mere om os på
www.danskstalkingcenter.dk
Praktisk
Stillingerne er begge 1-årige projektstillinger med mulighed for forlængelse. Dansk Stalking Center
har ikke overenskomst, men læner sig op ad statens løntakster.
Arbejdstid: 30 – 37 timer ugentlig.
Tiltrædelse: Hurtigst muligt.
Yderligere oplysninger: Henvendelse til leder af videnscentret Dianna Bomholt på telefon
27604007.
Ansøgning: Motiveret ansøgning, CV, eksamensbevis mv.
Ansøgningsfrist: Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag d. 22.4. kl. 12.
Ansøgningen sendes til mail: job@danskstalkingcenter.dk – Skriv: Akademisk medarbejder i
emnefeltet.
Samtaler: Ansættelsessamtaler forventes at foregå d. 26.4. og evt. d. 29.4.

