Den 7. februar 2022

Dansk Miljøteknologi søger miljøpolitisk konsulent
Dansk Miljøteknologi er en bred og slagkraftig miljø- og klimapolitisk brancheforening, der
arbejder for at gøre Danmark til et grønt foregangsland, hvor en ambitiøs regulering nationalt
og i EU fremmer miljøeffektive teknologier, og hvor miljø- og klimaforbedringer skaber grøn
vækst og beskæftigelse.
Kort sagt er vores vision en mere bæredygtig verden gennem udbredelse af effektive
teknologiske løsninger.

Om stillingen:
Dansk Miljøteknologi søger en miljøpolitisk konsulent med generalistkompetencer, der kan
indgå i vores sekretariat. Sekretariatet består af et lille team af engagerede medarbejdere, der
betjener vores bestyrelse og medlemsvirksomheder.
Medlemsvirksomhederne favner bredt, og du vil få mulighed for at arbejde med en bred
portefølje af opgaver relateret til bl.a. ren luft, jord, vand, klimaløsninger og grønne
økonomiske incitamenter så som den grønne skattereform og de forestående forhandlinger
om CO2-afgift. Du skal således have interesse og nysgerrighed for en bred miljøpolitisk
dagsorden og have god forståelse og indsigt i politiske processer.
Vi tilbyder en stilling med mulighed for indflydelse på både opgaver og organisationen, høj
grad af fleksibilitet, adgang til et spændende netværk af danske grønne virksomheder og en
varieret arbejdsdag. Vi har til huse i et dynamisk og givende kontorfællesskab hos Enigheden i
København NV, hvor vi nyder godt af synergier med de øvrige virksomheder og foreninger,
der har hjemme i bygningen.

Vi forventer, at du har:
-

Politisk tæft og indsigt i politiske beslutningsprocesser
Kendskab til miljøområdet
Erfaring fra f.eks. andre brancheforeninger, kommuner, centraladministrationen eller
lignende steder, hvor det politiske kompas sætter retningen
Gode samarbejdsevner og lyst til at opbygge troværdige og tætte relationer særligt
med vores medlemmer samt i nogen grad til politikere, andre organisationer og
nøglepersoner i embedsværket
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-

Gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt, så foreningens arbejde og
resultater bliver synliggjort.
Lyst til at arbejde i et lille, uformelt sekretariat med fire medarbejdere, hvor vi vægter
tæt samarbejde og sparring højt, og hvor vi støtter hinanden i arbejdet.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Signe Sonne-Holm på tlf. 30 13 67 23 eller via mail
ssh@danskmiljoteknologi.dk. Ansøgninger og CV sendes også hertil.
Stillingen er sat til ca. 37 timer om ugen.
Ansøgningsfrist: 7. marts 2022
Tiltrædelse: Snarest.
Samtaler forventes afholdt i uge 11
Læs mere om Dansk Miljøteknologis formål, vision, mm. på foreningens hjemmeside
www.danskmiljoteknologi.dk.
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