
Kommunikationshåndværker med internationalt udsyn søges til tidsbegrænset 

stilling (12 måneder) i Energistyrelsens Center for Global Rådgivning 
 

Er du en skarp kommunikatør med særlig interesse for den danske klimaindsats for at hæve de globale 

ambitioner for grøn omstilling? Har du erfaring med at sætte kommunikationsværktøjer og -kanaler 

optimalt i spil? Og kan du indarbejde globale og kulturelle perspektiver i dine kommunikationsindsatser? Så 

er et job i Energistyrelsens Center for Global Rådgivning måske noget for dig.  

 

Om os 
Vi er i Energistyrelsens Center for Global Rådgivning 48 medarbejdere. Det overordnede formål for Global 

Rådgivning er at overføre erfaringer fra den danske omstilling af energisektoren – og herigennem bidrage til 

en omkostningseffektiv og energieffektiv grøn omstilling i samarbejdslandene. Vi samarbejder med 15 

partnerlande: Kina, Vietnam, Mexico, Sydafrika, Indonesien, Tyrkiet, Ukraine, Etiopien, Egypten, Indien, 

Storbritannien, Tyskland, USA, Sydkorea og Holland.  

 

Om jobbet 
Vi søger en ny kollega i en tidsbegrænset stilling, der kan facilitere en strømlinet og proaktiv 

kommunikationsindsats i vores landeprogrammer. Global Rådgivning har igangsat en prioriteret 

kommunikationsindsats med øget fokus på ekstern formidling samt effekt af samarbejder. Du bliver en del 

af Global Rådgivnings kommunikationsteam, som består af en kommunikationsansvarlig, en 

pressekoordinator og to studenter. Du vil have den koordinerende rolle for at gennemføre systematisk 

kommunikation. Du skal vejlede og rådgive vores landeteams i at indtænke en mere strategisk 

kommunikation i landeprogrammerne, fx gennem udarbejdelse og implementering af 

kommunikationsplaner.  

 
Vi tilbyder 
• Et spændende og varieret arbejde i et internationalt orienteret miljø  

• En tværgående position i Global Rådgivning, hvor du vil få et solidt indblik i Energistyrelsens mange 

internationale samarbejdsprojekter på tværs af partnerlandene 

• Et stærkt fokus på at understøtte global, grøn omstilling på kort, mellemlangt og lang sigt på et højt, 

fagligt og professionelt niveau, samt  

• Dygtige kollegaer med drive, uformel omgangstone og stort gå-på-mod.  

Din daglige arbejdsplads vil være i Energistyrelsen. Der kan være rejseaktivitet til samarbejdslandende. 

 

Om dig 
Der vil blive lagt vægt på, at du kan arbejde selvstændigt og som del af et team, at du er god til at holde 

mange bolde i luften og at du har erfaring med projektkoordinering.  

Det forventes, at du: 

 
• Har en relevant kommunikationsfaglig uddannelse, og solid viden om kommunikationsfaglige 

virkemidler, værktøjer og kanaler 

• Har international erfaring og kulturel forståelse, som du kan sætte i spil i din kommunikation 

• Kan koordinere og drive mange forskellige opgaver og processer sideløbende 

• Kan forstå og formidle komplekse problemstillinger på en letforståelig måde både i skrift og tale, 

herunder gode engelskkundskaber 

• Det er en fordel, at du har kendskab til energiområdet – både nationalt og internationalt. 



Om Energistyrelsen 
Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt 

indsatsen for at reducere CO2-udledningen. Energistyrelsen har desuden ansvaret for at 

understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi 

omfatter vand, affald og telekommunikation. Styrelsen har også ansvaret for en række bilaterale 

partnerskabsprogrammer med udvalgte lande. 

 

Center for Global Rådgivning skal styrke og sammentænke Danmarks internationale indsatser på 

energiområdet. Centeret skal medvirke til at konsolidere og udbygge den danske position som 

foregangsland bl.a. gennem myndighedssamarbejde med udvalgte samarbejdslande.  

 

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og har siden 28. juni 2015 været en styrelse under Klima-, Energi- og 

Forsyningsministeriet. 

 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelsen er en tidsbegrænset stilling på 12 måneder. Ansættelse og aflønning sker i henhold til den 

gældende overenskomst for akademikere i staten. Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og 

Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner. 

 

Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Anton Beck på tlf. 29 62 39 96.  

 

Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at 

søge stillingen. 

 
Ansøgning 
I din ansøgning vil vi bede dig om at svare på følgende 3 spørgsmål: 

• Hvilke centrale kommunikationsværktøjer har du med dig i værktøjskassen? 

• Beskriv din internationale erfaring i relation til kommunikation 

• Hvorfor giver det mening for dig at arbejde med Energistyrelsens internationale projekter? 

 

Du søger via www.ens/job. Benyt funktionen ”Søg stillingen” på stillingsopslaget. Din 

motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis inkl. karakteroversigt og eventuelle øvrige 

bilag skal være sendt senest 30. november 2019. Der vil løbende blive afholdt samtaler. 

 

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at besvare en case i forbindelse med rekrutteringsprocessen. 

 

 


