
 
 

Chefkonsulent 
 

Vil du arbejde i sekretariatet for en organisation, der med sine initiativer og 

satsninger står i centrum, når det gælder styrkelse af dansk eliteforsknings 
udviklingsevne på højeste internationale niveau? 
 

Vi kan tilbyde en ansættelse som chefkonsulent (AC) til løsning af en række primært 
administrative opgaver. Opgaverne relaterer sig til fondsfunktionen, herunder 

udvikling af modeller for forskningsfinansiering og iværksættelse af initiativer, 
opfølgning og evaluering af disse samt løbende udvikling af administrativ praksis m.v.  

 
Du skal 
- være ansvarlig for gennemførelse af ansøgningsrunder og internationale 

evalueringer af fondens centeraktiviteter 
- udarbejde forskningspolitiske og strategiske analyser 

- deltage i udviklingen af processer og virkemidler, der kan fremme og stimulere 
fremragende forskning 

- repræsentere fonden i nationalt og internationalt samarbejde 

- betjene fondens internationale bestyrelse 
- være ansvarlig for udvikling af netværksaktiviteter og ledelseskurser for 

centerledere  
 
Vi lægger vægt på, at du   

- har veludviklet analytisk sans og strategiske kompetencer 
- kan drive og styre komplekse processer 

- kan tage initiativer og skabe markante resultater 
- kan bidrage til udvikling og fornyelse på højt fagligt niveau 
- har lyst til at indgå i en mindre administrativ enhed (9 medarbejdere) 

- har god skriftlig og mundtlig formuleringsevne på dansk og engelsk (en væsentlig 
del af fondens skriftlige kommunikation foregår på engelsk) 

 
Vi kan tilbyde et dynamisk miljø med brede og forskelligartede opgaver samt en stor 
og spændende kontaktflade til aktive forskningsmiljøer og centrale forskningspolitiske 

aktører. Der er gode muligheder for personlig og faglig udvikling. 
 

Fonden skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men til kompetence og 
talent. 
 

Aflønning sker efter kvalifikationer og fastlægges ved individuel aftale, dog med 
udgangspunkt i relevant overenskomst. 

 



For yderligere oplysninger se www.dg.dk. Evt. telefonisk henvendelse til direktør 
Thomas Sinkjær 3318 1952 (direkte) eller vicedirektør Mogens Klostergaard Jensen 

3318 1954 (direkte). 
 
Skriftlig ansøgning (gerne dg@dg.dk) skal være fonden i hænde senest fredag den 6. 

marts 2015 kl. 12.00. Samtaler forventes gennemført den 16. og 17. marts. 
 

Danmarks Grundforskningsfond, Holbergsgade 14, 1. sal, 1057 København K, tlf. 
3318 1950 (www.dg.dk).  
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