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Dyrlæge søges som fagpolitisk konsulent til Dyrlægeforeningen  
 
Har du lyst til at være en del af Den Danske Dyrlægeforenings stærke faglige team, og har du 
ambitioner på dyrlægestandens og egne vegne - så kan du blive vores nye dyrlæge.  
 
I Den Danske Dyrlægeforening har vi cirka 4000 medlemmerne, og vi arbejder hver dag for at 
sikre deres fagpolitiske interesser og arbejdsvilkår igennem indflydelse på lovgivningen og de 
offentlige reguleringer. Et vigtigt mål med vores arbejde er at styrke Dyrlægeforeningen som 
en synlig interesseorganisation, der arbejder strategisk og fokuseret på at fremme dyr og 
menneskers sundhed og velfærd. 
 
Dine opgaver 
Dine arbejdsområder vedrører sekretariatsbetjening af Faggrupperne Kvæg og Svin samt det 
internationale område herunder kontakten til den europæiske dyrlægeforening, FVE. 
Opgaverne vil spænde bredt fra at forberede baggrundsnotater og indstillinger, koordinere 
høringssvar og forberede møder til at være Dyrlægeforeningens ansigt udadtil som 
repræsentant på møder og i arbejdsgrupper med andre interessenter. Du vil blive det centrale 
bindeled mellem politik, lovgivning og dyrlægerne, og du vil skulle omsætte dyrlægers behov til 
konkrete politiske handlinger. Jobbet indebærer også i høj grad formidling af nyheder og viden 
på området via DDD’s medier, herunder de sociale medier. I øvrigt indebærer jobbet 
administrative opgaver i forbindelse med sekretariatsbetjening af de valgte politikere i DDD.   
Du har stor indflydelse på arbejdsopgaverne og ansvar for egne områder, men du vil samtidig 
arbejde tæt sammen med de valgte politikere i DDD, kommunikationsafdelingen og DDD’s 
anden dyrlæge. I tæt samarbejde med de valgte politikere er du med til at forme 
Dyrlægeforeningens politik, og du forventes at have flair og interesse for politik. Det falder dig 
derfor naturligt dagligt at orientere dig i nyhedsflowet. 
 
En del af arbejdet vil indebære udenlandsrejser, deltagelse i bestyrelsesmøder og årsmøder 
ligesom, der vil være deltagelse i eksterne møder og arbejdsgrupper, som foreningens 
repræsentant. En del af disse møder finder sted i Jylland, og du må påregne nogen 
rejseaktivitet. 
 
 
Faglige kvalifikationer 

 For at løfte denne stilling skal du være uddannet dyrlæge - gerne med erfaring fra 
politisk styret organisation. 

 Du skal have interesse for politik og strategiske opgaver. 
 Du skal være god til at formulere dig skriftligt. 
 Du skal tale og skrive engelsk inklusiv fagsprog. 
 Du skal beherske Office pakken. 

 
 
Kompetencer 

 Du er handlekraftig og har et godt overblik.  
 Du kan omsætte modsatrettede interesser til konkrete løsninger og har forståelse for 

dyrlægers mange fagligheder.  
 Du har politisk interesse. 
 Du er god til formidling.  
 Du kan arbejde selvstændigt. 
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Vi tilbyder 
Et alsidigt, selvstændigt og fleksibelt job med stor variation i afdelingen Politik og Fag. Vi 
arbejder i et uformelt og humørfyldt arbejdsmiljø, hvor vi alle har klare og veldefinerede 
ansvars- og arbejdsområder, men hvor vi også arbejder tværgående med opgaveløsning. Vi 
sætter en ære i at levere høj kvalitet og blive opfattet som serviceorienterede, ligesom godt 
samarbejde, videndeling, hjælpsomhed, forandringsvillighed og robusthed er nøgleord, der 
præger arbejdet i vores sekretariat. 
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til lokal overenskomst med mulighed for individuel 
lønplacering under hensyn til erfaring og kvalifikationer. 
 
Ansøgning 
Din ansøgning mærket ”Dyrlæge til DDD” mailes til JobHosOs@fsek.dk att.: chefsekretær 
Cathrine Norup, senest den 19. april 2020. Ansættelsessamtaler bliver afholdt løbende. 
Tiltrædelse efter aftale – forventeligt august 2020. 
 
Har du brug for yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte fagpolitisk 
konsulent Karin Melsen på nr.: 3913 1088. 
 
DDD er en del af Fællessekretariatet, som bor i Akademikerhuset på Frederiksberg og 
beskæftiger 39 personer. Vores tre foreninger har til sammen ca. 10.000 medlemmer. 

Den danske Dyrlægeforeningen organiserer dyrlæger, der beskæftiger sig med dyrs sundhed, 
fødevaresikkerhed, veterinær administration, forskning, undervisning, lægemidler og 
biomedicin. Læs mere på ddd.dk 

JA organiserer alle med en akademisk uddannelse, der beskæftiger sig inden for natur, miljø 
og fødevarer. Læse mere på ja.dk 

DSL organiserer skov-og landskabsingeniører, have-og parkingeniører samt natur-og 
kulturformidlere. Læs mere på skovogland.dk 
 


