
 

Dansk Miljøteknologi søger ny direktør  

Dansk Miljøteknologi har udviklet sig fra en lille brancheforening med ganske få 

medlemsvirksomheder til i dag at være en bred og slagkraftig miljø- og klimapolitisk forening 

inden for rent vand, ren luft og ren jord samt bæredygtig bioraffinering, som har gode kontakter 

på Christiansborg hele vejen rundt i det politiske spektrum og i centraladministrationen. Dansk 

Miljøteknologi har også påbegyndt en indsats i EU og danske kommuner, ligesom foreningen har 

et godt samarbejde med andre brancheorganisationer og grønne foreninger.  

Da Dansk Miljøteknologis hidtidige direktør har valgt at trappe sit arbejde ned og koncentrere sig 

om den politiske indsats, søger vi en ny direktør.  

Direktøren får ansvaret for den politiske interessevaretagelse i forhold til folketing, kommuner og 

EU. Det er i den forbindelse vigtigt, at det tætte samarbejde med foreningens 

medlemsvirksomheder opretholdes og styrkes yderligere. Den ny direktør skal i den politiske 

indsats og i medlemskontakten kunne arbejde sammen med den hidtidige direktør, som 

fortsætter i en politisk konsulentrolle.   

Direktøren skal således stå i spidsen for at udarbejde forslag, som fremmer teknologiudvikling og 

forretning i den miljøteknologiske branche, og som bidrager til at løse samfundets udfordringer på 

miljø- og klimaområdet, så der skabes nye arbejdspladser og øget eksport.  

Direktøren skal bidrage til den strategiske udvikling af foreningen i samarbejde med bestyrelsen.   

Direktøren skal lede og udvikle det lille, men effektive sekretariat, og have det overordnede ansvar 

for foreningens administration.  

Dansk Miljøteknologis nye direktør skal have indsigt i politiske beslutningsprocesser og kunne 

udarbejde politik- og positionspapirer, som på en professionel vis kan anvendes af de politiske 

beslutningstagere, og direktøren skal kunne opbygge troværdige og tætte relationer til det 

politiske system.  

Direktøren skal endvidere have gode netværks- og samarbejdsevner og kunne indgå i en tæt 

dialog med medlemsvirksomhederne om deres rammevilkår og ønsker til den politiske udvikling. 

Endelig skal direktøren effektivt kunne samarbejde med og servicere bestyrelsen, som pt. består af 

15 medlemmer fra miljøteknologiske virksomheder.  

Man kan læse mere om Dansk Miljøteknologis formål og vision mm. på foreningens hjemmeside 

www.danskmiljoteknologi.dk   

Spørgsmål kan rettes til foreningens formand, Leif Bentsen, på 21 71 38 44 eller til den nuværende 

direktør, Jørn Jespersen, på 21 49 13 83.  

Ansøgningsfrist: 15. januar 2020  

Tiltrædelse: 1. marts 2020 eller snarest derefter.  

Ansøgning sendes til Mette Boye, fungerende sekretariatsleder: mb@danskmiljoteknologi.dk    
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