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1. Indledning 

Scleroseforeningen er dansk patientforening stiftet i 1957 hvis hovedformål er at støtte danskere med 

sclerose og dem, der har sygdommen inde på livet samt støtte forskning på området. Scleroseforeningen 

har ca. 55.000 medlemmer og bidragydere samt omkring 1000 frivillige, der har valgt at være aktive i 

arbejdet for de ca. 17.000, der lider af sclerose i Danmark. Sekretariat har til huse i Valby og er samtidig 

landsdækkende med 48 lokalafdelinger fordelt over hele landet samt Færøerne. Herudover driver 

foreningen de to Sclerosehospitaler i hhv. Ry og Haslev og Dronningens Ferieby i Grenå. 

 

Scleroseforeningen og Mercuri Urval har indgået aftale om samarbejde om rekruttering og udvælgelse 

af en kommunikationschef til foreningen. Der er tale om en genbesættelse idet kommunikationschefen 

gennem mange år har valgt og fået nye udfordringer uden for foreningen. 

 

Dette notat, som er udarbejdet af Mercuri Urval i samarbejde med Scleroseforeningen, vil blive anvendt 

til: 

• at sikre en fælles forståelsesramme i ansættelsesudvalget og mellem ansættelsesudvalget og 

Mercuri Urval i relation til foreningen, stillingen og profilen på den nye kommunikationschef 

• at udgøre baggrundsmateriale til stillingsannoncen som information til mulige interesserede 

• at vurdere kandidaternes kvalifikationer i forhold til stillingens indhold samt de formulerede krav 

og forventninger til den nye stillingsindehaver. Således indgår notatet som grundlag for vurdering 

af kandidaternes egnethed til stillingen 

 

Notatet bygger også på informationer og synspunkter fremkommet i forbindelse med interview med 

relevante nøglepersoner og i foreliggende skriftlige materialer. 

1.1 Ansættelsesudvalg 

Ansættelsesudvalget består af følgende personer: 

• Klaus Høm, direktør 

• Mogens Damgaard, chef for fundraising og partnerskaber 

• Nadia Buchard, rådgivningschef 

• Lea Pagh, redaktør, kommunikationsafdelingen 

 

Ansættelsesudvalget gennemfører ansættelsesprocessen i samarbejde med Mercuri Urval og har 

mandat til at træffe beslutning om valg af kandidat.  

1.2 Kontaktoplysninger og ansøgning 

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer deres interesse i stillingen, er meget velkomne til 

at kontakte Mercuri Urval ved konsulent Henriette von Essen-Leise på tlf. 2943 5048 med henblik på 

uddybende spørgsmål. 

 

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.com 

(referencenummer: DK-08361). Ansøgningsfristen udløber den 11. juni 2021 kl. 9.00. 

 

http://www.mercuriurval.com/
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Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Lene Boesgaard, tlf. 5076 1205, e-mail: 

lene.boesgaard@mercuriurval.com. 

2. Om Scleroseforeningen 

Scleroseforeningen er en fremadskuende og udviklingsorienteret forening som arbejder målrettet på, at 

bekæmpe multipel sclerose (MS) og beslægtede lidelser gennem en række forskellige aktiviteter og 

indsatser. Scleroseforeningens vision er: 

 

• At sygdommen og dens følgevirkninger udryddes 

• At sikre mennesker med sclerose og deres pårørende de bedst mulige livsvilkår og et optimalt 

sikkerhedsnet 

• At samfundet kender og respekterer mennesker med scleroses situation 

 

En meget stor del af scleroseramte danskere (78%) er medlemmer af foreningen, men størstedelen af de 

ca. 55.000 medlemmer og støtter udgøres af pårørende og andre med interesse og sympati for sagen. 

 

Der sker heldigvis store fremskridt, når det handler om at kunne hjælpe mennesker ramt af sclerose, 

ikke mindst takket være Scleroseforeningens årelange fokus på at støtte forskning og udvikle tiltag, 

som støtter sclerosepatienter og pårørende. Ca. halvdelen af de danske sclerosepatienter er i dag i 

medicinsk behandling, der kan forsinke sygdomsudviklingen, og det er håbet, at nye 

behandlingsformer i fremtiden vil kunne forandre livet for tusindvis af sclerosepatienter. Sygdommen 

kommer ikke til at forsvinde og kan endnu ikke helbredes, men livsbetingelserne vil forbedres markant. 

Sclerose rammer især yngre kvinder, men også bredt i den øvrige og især ældre del af befolkningen. 

Derfor er der fortsat et stærkt behov for yderligere forskning, udvikling af patientstøttetilbud samt at 

sikre relevant information og viden - ikke bare sclerosepatienter og deres pårørende, men også til 

politikere, sundhedsaktører og befolkningen for at sikre sagen synlighed, og at mennesker med 

sclerose får den nødvendige behandling og muligheder. Samtidig skal Scleroseforeningen fortsat være 

en forening, som udvikler og tilbyder konkrete aktiviteter, rådgivningstilbud og ydelser til gavn for 

sclerosepatienter og deres pårørende i deres hverdag.  

 

Scleroseforeningen bygger på værdierne åbenhed, samspil, kvalitet, handling og håb. Værdierne skal skabe 

et fælles fundament for arbejdet i kampen mod sclerose og for dem, der har sygdommen:  

 

Åbenhed 

Scleroseforeningen er en forening, der bygger på demokrati og dialog. Derfor er der fuld transparens fx om 

hvad Scleroseforeningen arbejder med, hvad indtægterne anvendes til, i dialogen med både medlemmer, 

samarbejdspartnere og myndigheder og om, hvad foreningen foretager sig, for at deltage i og påvirke 

samfundsdebatten.   

 

Samspil 

Scleroseforeningen er drevet af ønsket om at skabe de bedste muligheder for mennesker med sclerose, og 

arbejder for at skabe et konstruktivt samarbejde mellem frivillige og ansatte, mennesker med sclerose og 

deres pårørende og alle de faggrupper, der arbejder i og med foreningen. Scleroseforeningens samarbejde 

er ligeværdigt og forudsætter klare udmeldinger, feedback, påskønnelse og konstruktiv konfliktløsning.  

 

mailto:lene.boesgaard@mercuriurval.com
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Kvalitet 

Scleroseforeningen lægger vægt på at levere høj faglig kvalitet, og bygger på en stor indsigt i vilkårene for 

mennesker med sclerose og et godt samspil mellem aktive frivillige og ansatte, som tilsammen yder en 

professionel indsats til gavn for organisationens medlemmer.  

 

Handling 

Scleroseforeningen er kendetegnet ved handlekraft og agilitet. Foreningen handler på urimelige forhold for 

foreningens medlemmer, og tager initiativ til såvel debat og udvikling af konkrete indsatser - både i lokalt regi 

og på landsplan.  

 

Håb 

Scleroseforeningen støtter forskning i sygdommen og kæmper for optimale behandlingsmuligheder for at 

skabe håb, livsmod og tro på fremtiden. Foreningen ønsker at medvirke til en øget bevidsthed om 

mulighederne for at mestre et liv med sclerose,  

 

Læs evt. mere om Scleroseforeningen her. 

2.1 Økonomi 

 Scleroseforeningen er en frivillig forening, der primært er finansieret af private midler. Foreningen har 

gennem en årrække formået at øge sine indtægter og i 2020 blev der indsamlet i alt knap 84 mio. kr. 

til foreningens arbejde. Den positive økonomiske udvikling betyder, at det både har været muligt at 

øge andelen af midler til forskning og til patientstøtte. I 2020 har Scleroseforeningen støttet både dansk 

og international forskning med kr. 16 mio. og mere end 33% af indtægterne anvendes til patientstøtte. 

 

 Årsregnskab for 2020 kan findes her.   

2.2 Organisering 

Scleroseforeningens øverste beslutningstagende organ er foreningens Delegeretforsamling, der 

består af 99 valgte delegerede. Den overordnede politiske ledelse varetages af foreningens 

hovedbestyrelse på 12 medlemmer, som består af foreningens formand, næstformand og kasserer 

samt formændene for Sundhedsudvalget, Social- og Handicapudvalget, Lokalafdelingsudvalget og 

Ungeudvalget, en scleroseforsker, en kommunikationsrådgiver samt tre personligt tilvalgte, som er 

valgt på baggrund af deres viden, erfaring, kendskab eller særlige interesse for sclerose og 

foreningens arbejde.  

 

Den overordnede politiske linje fastlægges af hovedbestyrelsen, den detaljerede politiske linje 

fastlægges i foreningens udvalg, daglig ledelse og praktisk udførelse af opgaverne sker i sekretariatet 

og foreningens 48 lokalafdelinger, som har den tætte kontakt med medlemmerne i området.  

 

Scleroseforeningens formand er Christian L. Bardenfleth og Malene Kappen-Krüger er næstformand. 

Alle i foreningens hovedbestyrelse og i udvalgene er frivillige. Læs evt. mere om organisering og 

bestyrelse her. 

https://www.scleroseforeningen.dk/viden-om/om-os/om-scleroseforeningen/hvem-bestemmer-i-scleroseforeningen
https://www.scleroseforeningen.dk/viden-om/om-os/om-scleroseforeningen/aarsrapporter-og-regnskaber
https://www.scleroseforeningen.dk/viden-om/om-os/om-scleroseforeningen/hvem-bestemmer-i-scleroseforeningen
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Klaus Høm er foreningens direktør og leder sekretariatet i samarbejde med seks afdelingschefer som 

er ansvarlige for hhv. forsknings-, rådgivnings-, fundraising & partnerskabs-, digitale & innovations-, 

administrations- samt kommunikationsaktiviteter og indsatser. 

 
 

Sekretariatet bor i moderne og dejlige lokaler i Valby, hvor ca. 65 af foreningens ca. 100 medarbejdere 

arbejder. De øvrige medarbejdere arbejder fra lokale adresser rundt i landet og på Færøerne.  

Sclerosehospitalerne har ca. 150 medarbejdere og der er 5 medarbejdere i Dronningens Ferieby.   
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2.3. Det strategiske fundament 

Scleroseforeningens nuværende strategiske fundament blev formuleret i 2017 og løber til 2022. 

Allerede i 2017 stod det klart, at foreningen med 60 års indsats var nået langt, og at sclerose for mange 

fremtidige sygdomsramte ikke vil have samme gennemgribende og alvorlige konsekvenser på samme 

måde som for bare 10-20 år siden. Samtidig er det i dag dog kun ca. halvdelen af de danske 

sclerosepatienter, der modtager sygdomsmodificerende behandling. Det betyder, at behovene hos 

både scleroseramte og pårørende er under forandring og at Scleroseforeningen derfor skal navigere i 

og balancere indsatser og tilbud, som støtter både nuværende og kommende medlemmer og 

interessenter. 

 

Det overordnede pejlemærke for den nuværende strategi er, at Scleroseforeningen er for alle, som er 

berørt af sclerose. 

 

Det betyder en opmærksomhed på det specifikke forhold, den enkelte interessent har til sygdommen, 

og at hele organisationen arbejder med et særligt fokus på fire områder: 

 

Relevans 

Scleroseforeningen arbejder for at være relevant for alle, der er berørt af sclerose, uanset om man er 

berørt som patient, pårørende, kollega, frivillig, bidragyder eller på anden vis. Forskning, 

kommunikation og patientstøttetilbud skal have relevans og være meningsfuld på alle stadier af 

sygdommen. 

 

Til rådighed 

Scleroseforeningen arbejder for at være der, hvor medlemmerne og organisationens interessenter er, 

og give dem relevante tilbud, informationer, aktiviteter og støtte på en måde, som passer medlemmer 

og interessenter.  

 

Vidende 

Scleroseforeningen baserer sit arbejde på specifik viden om målgrupperne og opsamler systematisk 

informationer, så tilbud og ydelser tilpasses interessenternes behov. 

 

Innovativ 

Scleroseforeningen prioriterer nytænkende og fornyende projekter, ideer og tilgange på alle niveauer, 

som er til gavn for organisationens medlemmer og interessenter. 

 

Den nuværende strategi udløber i 2022, og Scleroseforeningens chefgruppe står derfor om kort tid 

overfor at skulle i gang med planlægningen og udviklingen af en strategi, som skal gælde fra 2023.  

 

Der er flere faktorer og tendenser som påvirker udviklingsmuligheder og ambitioner for 

Scleroseforeningens fremtidige strategi. I takt med at medicin og behandlingstilbud til mennesker med 

sclerose bliver bedre, er det vigtigt, at strategien afspejler dette, men foreningen skal samtidig 

opretholde og udvikle sin indsats i forhold til de mange sclerosepatienter, der er alvorligt påvirkede af 

sygdommen, og som i dag ikke kan behandles.  

 

Selvom foreningen står på et godt fundament, hvor ny forskning, nye rådgivnings- og behandlingstilbud 

samt nye kommercielle tiltag har bidraget til ny viden, synlighed, solide partnerskaber, kendskab, 

indtjening og høj medlemstilfredshed, er det fortsat nødvendigt bl.a. at fortsætte og intensivere 
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udviklingen af både medlems- og patienttilbud, kampagner og tiltag. Disse skal være med til at øge 

Scleroseforeningens synlighed og troværdighed samt at øge den politiske indflydelse. Der er behov 

for at se på, hvordan de tværorganisatoriske muskler kan udvikles, således at ressourcer, 

kompetencer og kapacitet udnyttes endnu bedre og at sammenhængskraften på tværs i 

organisationen fastholdes.  

3. Den aktuelle situation  

Corona har – som for mange andre organisationer – også sat sit tydelige præg på Scleroseforeningen. 

Ledelsen har derfor pt. stort fokus på medarbejdertrivslen og på at skabe de rette forudsætninger og 

rammer for en ny hverdag og et godt arbejdsliv. 

 

Substansen er imidlertid uændret, og Scleroseforeningen er præget af en høj faglighed og meget 

dygtige medarbejdere. De enkelte afdelingschefer og medarbejdere har et stort ansvar for, men også 

en høj grad af frihed til, at løse og komme i mål med både udviklings- og kerneopgaver. Atmosfæren 

i sekretariatets chefgruppe er kendetegnet ved ærlighed, ligefremhed og en tone, hvor både idéer, 

beslutninger og udfordringer deles og drøftes med hinanden. Ledelsens medlemmer bidrager hver 

især med deres faglighed, og opgaveløsningen er præget af en høj grad af passion for visionen og for 

foreningens hovedformål.  

 

Scleroseforeningen går en fremtid i møde, hvor foreningen i endnu højere grad end tidligere skal være 

omstillingsparate, agiliteten skal bevares og hvor der skal udvikles en ny strategi for foreningen fra 

2023. En sådan strategiproces giver plads til, at foreningen kan gentænke sig selv og tage stilling til, 

hvordan fremtidens sclerosepatient ser ud, og hvilke behov der er for at bevare og styrke 

Scleroseforeningens bidrag til at støtte patienter med sclerose samt lette vilkårene for dem, der har 

sygdommen tæt inde på livet. Som Scleroseforeningens nye kommunikationschef kommer du til at 

bidrage til udviklingen af en ny strategi, og du skal være med til at sætte retning for foreningens 

fortsatte udvikling og bidrag på scleroseområdet. 

 

Du kommer herudover til at stå i spidsen for at udvikle og implementere foreningens kommende 

kommunikationsstrategi. Den skal sikre, at endnu flere får kendskab til foreningens fokus og arbejde, 

til sygdommen og dens følgevirkninger og til forskningsresultater, behandlingsmuligheder mv.  

Herudover skal den bidrage til at Scleroseforeningen får en endnu større og mere tydelig stemme, 

hvor der skabes grobund for endnu flere og mere tilfredse medlemmer, bidragydere, 

samarbejdspartnere og politisk bevågenhed. Endelig skal en ny kommunikationsstrategi identificere 

mulighederne for at skabe fundamentalt bedre sammenhæng mellem fundraising, medlemstilbud og 

kommunikationsindsatser.  

4. Stillingen som kommunikationschef 

Den første tid som kommunikationschef vil især handle om at deltage i udviklingen og udformningen 

af Scleroseforeningens strategiske retning og prioritering, både organisatorisk og specifikt på 

kommunikationsområdet. 
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Kommunikationsafdelingen er både en supportfunktion for husets øvrige afdelinger, men skal samtidig 

gå forrest i at udvikle, eje og drive kommunikationsprojekter og tiltag, som strategisk og konkret løfter 

Scleroseforeningens synlighed og opbakning fra medlemmer, støtter og andre interessenter. Derfor er 

der behov for at se på de nuværende aktiviteter, samarbejdsformer og kommunikationsprodukter og 

fremadrettet – i samarbejde med afdelingens medarbejdere og interessenter – at få tilrettelagt 

afdelingens arbejde på en måde som både understøtter og udvikler organisationen, samtidig med at 

kerneopgaverne bliver løst. 

 

Scleroseforeningens nye kommunikationschef skal derfor kunne navigere i forandringer, idéer og nye 

tiltag, og samtidig kunne sætte en tydelig dagsorden, ramme og retning for 

kommunikationsafdelingens arbejde og indsats, så alle opgavetyper bliver løst. Digitalisering, nye 

medier og platforme samt kommerciel tænkning vil være vigtige ingredienser i at bringe 

Sceroseforeningens kommunikationsindsats op på et nyt niveau. Samtidig skal 

kommunikationschefen naturligvis udvikle medarbejderne, øge synergierne ift. organisationens øvrige 

afdelinger og ikke mindst øge relevansen for både nuværende og kommende medlemmer og 

interessenter. 

4.1 Opgaver og ansvarsområde  

Som kommunikationschef er du ansvarlig for Scleroseforeningens samlede kommunikations- og 

presseindsats. Du leder en afdeling på 7 medarbejdere inkl. studentermedhjælper og praktikant. Dertil 

kommer en nyoprettet og endnu ubesat stilling som webredaktør. Afdelingens medarbejdere har hver 

deres faglighed, men arbejder samlet set med opgaver inden for journalistik, redaktionel styring, 

contentproduktion, formidlingsopgaver, medlemskommunikation, publikationer, folkemøde, 

kommunikationskanaler, pressehåndtering og sociale medier mv.  

 

Det er kommunikationschefens ansvar at sikre, at Scleroseforeningens kommunikationsindsats 

udvikler sig og løfter sig op til et nyt niveau. Fokus er især på den eksterne kommunikation, og 

kommunikationschefen har det samlede ansvar for både strategisk og operationelt at udstikke 

rammerne og sikre resultater. Det omfatter Scleroseforeningens brand, synlighed, kendskab, 

medlemskommunikation, informationskampagner, formidling af medlemsydelser og tilbud, 

publikationer, folkemøde, medier, kanaler, platforme, website og presse- og PR-indsatsen. 

Kommunikationsafdelingen skal fremadrettet arbejde tæt sammen med Fundraising & Partnerskaber 

om kampagner og synliggørelse af events mv. for at sikre størst mulig sammenhængskraft og synergi 

ift. foreningens kommunikationsmæssige aftryk på marked og interessenter. 

Kommunikationsafdelingen understøtter herudover politisk interessevaretagelse, omend ansvaret for 

dette er placeret hos direktør Klaus Høm. 

 

Kommunikationschefen forventes også at løse konkrete kommunikationsopgaver selv. Samlet set 

betyder det, at kommunikationschef blandt andet har følgende opgaver:  

• Initiere og sikre udvikling og implementering af en kommunikationsstrategi, som løfter foreningens 

kommunikationsindsats og som understøtter opfyldelsen af organisationens strategiske 

målsætninger 

• At organisationen øger sin synlighed, gennemslagskraft og troværdighed over for de prioriterede 

målgrupper 

• At sikre at foreningens kommunikationsaktiviteter og anvendelse af medier og platforme til enhver 

tid afspejler foreningens kommunikationsstrategiske prioriteringer 
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• At have overblik over og prioritere afdelingens mål, opgaver og indsatser, så afdelingens 

medarbejdere har klare mål og rammer at arbejde ud fra 

• At sikre at kommunikationsopgaverne bliver løst og selv deltage i løsningen 

• At sikre at afdelingen udvikler sig til en enhed, hvor medarbejderne understøtter hinanden i at 

målene nås samlet og hver for sig 

• Budget-, økonomi- og ressourcestyring af kommunikationsafdelingens ressourcer 

• Personaleledelse af afdelingens medarbejdere, herunder sikre, at afdelingen trives og udvikler sig 

positivt 

• Til stadighed at sikre, at afdelingen har de rette kompetencer til den opgaveportefølje, der skal 

løses 

• At sikre et godt og konstruktivt samarbejde med Scleroseforeningens øvrige afdelinger 

• Bidrage til Scleroseforeningens fortsatte udvikling ved at deltage aktivt og konstruktivt i 

chefgruppens arbejde 

 

Kommunikationschefen udgør sammen med de øvrige ledere Scleroseforeningens chefgruppe, som 

har ansvaret for sekretariatets udvikling, trivsel og resultater. Stillingen er med reference til direktør 

Klaus Høm. 

5. Den ideelle profil 

Scleroseforeningens kommende kommunikationschef skal have fingeren på den kommunikative puls, 

og have visioner for fornyelse i foreningens måde at kommunikere på. Derfor forventer vi at 

kommunikationschefen er en erfaren, men også hands-on leder, som har en bred og opdateret 

kommunikationsfaglighed, og som er vant til at tage del i opgaveløsningen. Kommunikationschefen 

skal gerne have faglig erfaring med moderne medlemskommunikation, politisk kommunikation, 

integrerede kampagner, anvendelse af digitale og sociale medier og platforme samt målrettet og 

personificeret kommunikation. Det forventes at kommunikationschefen kan engagere sig i 

Scleroseforeningens sag og målsætninger, og har et godt kendskab til kommunikationsarbejdet i en 

politisk ledet organisation med mange interessenter. Det er ikke så afgørende om erfaringen kommer 

fra en offentlig eller privat organisation, men den rette kommunikationschef har hjertet med, politisk 

tæft samt erfaring med strategisk kommunikation. 

  

Kommunikationschefen skal have lyst til - i samarbejde med den øvrige ledelsesgruppe - at sikre 

sammenhæng og integration mellem strategi, udvikling, implementering og løsning af både projekter 

og kerneopgaver. Den rette kandidat formår at balancere en struktureret ledelsesstil i en dynamisk, 

idérig og agil organisation, hvor der er kort fra tanke til handling. Den rette kandidat kan bevare overblik 

og engagement, men også fastholde kursen, selvom der kommer både bump og nye idéer på vejen til 

målet. 

  

I den endelige udvælgelse vil følgende erfaring samt ledelsesmæssige og personlige kompetencer 

blive vægtet: 
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5.1 Professionelle erfaringer og kvalifikationer 

For at den kommende kommunikationschef kan lykkes, lægges der blandt andet vægt på følgende 

faglige kvalifikationer og kompetencer:  

 

• Minimum 5-7 års erfaring med personaleledelse, gerne i en politisk ledet organisation med et 

bredt felt af interessenter 

• Solid kommunikationsfaglighed inkl. aktuel viden og konkret erfaring med digitale og 

sociale medier, contentproduktion, medlemskommunikation, presseindsatser og samspillet 

mellem forskellige kommunikationsindsatser  

• Dokumenteret erfaring med udvikling og implementering af kommunikationsstrategi og 

arbejdet med strategisk kommunikation 

• Erfaring med organisatorisk ledelse og udviklingsprocesser  

• Vant til og trives med også selv at udvikle kommunikationsprodukter i et sikkert, nutidigt, 

kanaltilrettet og fejlfrit sprog 

• Er vant til at bruge data, teknologi og digitale medier i dit daglige arbejde  

• En relevant uddannelse på akademisk niveau som fx cand.com eller tilsvarende og er 

passioneret omkring god kommunikation 

5.2. Personlige kompetencer og egenskaber 

Der vil blive lagt vægt på følgende personlige kompetencer: 

 

• Strategisk, helhedsorienteret og med et godt overblik 

• Sætter en klar retning og tager ejerskab  

• Planlæggende og prioriterende 

• Præstationsorienteret og med handlekraft   

• Kommunikerer ærligt, ligefremt og ukompliceret  

• Tillidsvækkende, rolig og er en naturlig autoritet   

• Samarbejdende og motiverer dine omgivelser 

 

Herudover skal kommunikationschefen trives som en del af ambitiøs og uformel ledergruppe med 

højt til loftet og godt humør. 

6. Succeskriterier 

Det er forventningen, at kommunikationschefen opnår følgende indenfor 12 måneder:   

• Har stået spidsen for og færdiggjort arbejdet med at udvikle en ny og samlende 

kommunikationsstrategi (inkl. substrategier for medier, presse, platforme, mv.) for foreningen, 

som giver retning, mål og rammer, der gavner hele Scleroseforeningen 

• At have etableret en struktur og arbejdsgange for kommunikationsafdelingen, som dels sikrer at 

ressourcer og kompetencer understøtter indfrielsen af de aftalte mål 

• At have indgået i arbejdet med og bidraget aktivt til udvikling af ny strategi for 

Scleroseforeningen 
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• At have fået etableret stærke samarbejdsrelationer til dine kollegaer i ledergruppen og til de 

vigtigste interessenter for Scleroseforeningen 

• At have medvirket til udvikling af struktur som understøtter et øget tværgående 

samarbejde blandt andet mellem fundraisings- og kommunikationsaktiviteter 

• At have fået etableret dig som en stærk og troværdig leder for kommunikationsafdelingen, hvor 

medarbejderne er i trivsel 

7. Ansættelsesvilkår 

Scleroseforeningen er en NGO og derfor ikke lønførende. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles 

individuelt. Forventet tiltrædelse er den 1. august 2021.   

 

Arbejdssted er Poul Bundgaards Vej 1, 2500 Valby. Begrænset rejseaktivitet kan forekomme. 

8. Proces- og tidsplan 

AKTIVITET DATO 

Ansøgningsfrist 11. juni 2021 kl. 9.00 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtalerunde 14. juni 2021  

Afholdelse af første samtaler 21. juni 2021 

Test, personvurdering og referencetagning ml. 1. og 2. samtale 

Rapportering og anden samtalerunde 28. juni 2021 

Forhandling og ansættelse Umiddelbart herefter 

Forventet tiltrædelse 1. august 2021 eller 
hurtigst muligt herefter 

 
 


