
 

Stillingsbeskrivelse 

Politisk konsulent, Politik & Presse 

Stillingsbetegnelse 

Politisk konsulent 

Organisatorisk placering 

Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdeling Politik & Presse. 

Arbejdssted 

Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, 2300 København S. 

Nærmeste chef 

Afdelingschef Ann Sofie Orth 

Ansættelsesvilkår 

Konsulent i henhold til Danske Fysioterapeuters interne overenskomst for 
kontraktansatte. 

Ansættelsens varighed 

Fastsansættelse pr. ansættelsesdato. Ønsket tiltrædelse senest 1. oktober 
2019 

Strategiske mål 

Danske Fysioterapeuter er et relevant, handlekraftigt og synligt fællesskab for 
fysioterapeuter. Vi sætter medlemmernes kompetencer i centrum for at 
fremme professionen, det gode arbejdsliv og en fysioterapeutisk dagsorden. 
Den politiske konsulent skal medvirke til at realisere Danske Fysioterapeuters 
strategiske målsætning om at bringe fysioterapien til næste niveau.  

Politik & Presses rolle i Danske Fysioterapeuter er at varetage foreningens 
samlede politiske interesser.  

Vores arbejde sker på baggrund af klare politiske mandater. Mandater, som vi 
har ansvar for at afklare og præcisere gennem betjening af foreningens 
politikere med tydelig inddragelse af medlemmerne, både i politikformulering 
og den efterfølgende interessevaretagelse. 

Det er vores opgave at sikre, at medlemmernes forskellige stemmer høres og 
præsenteres. 



  

Vi løser opgaven på baggrund af indsigt i politiske processer, pressens 
virkemåde og et nært kendskab til omverdenens præferencer og interesser. 

Ansvarsområder og opgaver 

Den politiske konsulent skal sammen med øvrige kolleger løfte Danske 
Fysioterapeuters faglige og politiske interessevaretagelse gennem forskellige 
kanaler. 

Samarbejdsrelationer 

 Fysioterapeuterne 
Medlemmerne skal inddrages i udviklingen af det politiske arbejde i 
foreningen. Derfor vil den politiske konsulent indgå i samarbejdet med 
fysioterapeuterne. 

 Afdelingschef for afdeling Politik & Presse 
Afdelingschefen har det ledelsesmæssige ansvar for Politik & Presse. Den 
politiske konsulent refererer til afdelingschefen, og drøfter og sparrer 
vedrørende opgavevaretagelsen og prioritering med denne. 

 Konsulenter i Danske Fysioterapeuter  
Den politiske konsulent har mulighed for at få sparring med kolleger i hele 
organisationen. Desuden indgår den politiske konsulent i tværgående 
teams i sekretariatet bl.a. om professionsfaglige og sundhedspolitiske 
emner. 

 Formanden 
Den politiske konsulent får et tæt samarbejde med foreningens formand og 
skal rådgive og støtte formanden og regionsformændene i Danske 
Fysioterapeuter i den daglige varetagelse af interesserne. Den politiske 
konsulent skal endvidere bistå afdelingscheferne med at rådgive og støtte 
formanden i politiske spørgsmål. 

 Myndigheder 
Danske Fysioterapeuter er i dialog med forskellige myndigheder herunder 
ministeriet, styrelser, kommuner og regioner. Denne dialog vil den politiske 
konsulent være del af. 

 Andre organisationer 
Danske Fysioterapeuter samarbejder med en række andre organisationer, 
og den politiske konsulent skal samarbejde med politiske konsulenter i 
disse organisationer. 

Faglige kompetencer 

 Du er uddannet i statskundskab, jura eller en lignende 
samfundsvidenskabelig uddannelse.  

 Du har minimum ti års erfaring fra en interesseorganisation, 
Christiansborg, et konsulenthus eller et ministerium.  

 Med dig følger dit brede netværk.  
 Du har dokumenterede evner i at kommunikere enkelt og præcist, og kan 

arbejde selvstændigt og i teams. 

 



  

Personlige kompetencer 

 Resultatorienteret og med gennemslagskraft 
 Systematisk, struktureret og kvalitetsbevidst 
 Initiativrig med evne til at komme i mål med projekterne 

 


