
 

Veterinær konsulent 
 
Dyrlæge med interesse for dyrevelfærd og sundhed i produktionsdyrsbesætninger både i 
nationalt og internationalt perspektiv søges til Den Danske Dyrlægeforening (DDD) 
 
Vil du gøre en forskel for dyrlæger og være med til at sikre god dyrevelfærd og sundhed i 
produktionsdyrsbesætninger? Har du lyst til at sikre veterinær indflydelse på forholdene for 
produktionsdyrene både i Danmark og internationalt, så se nærmere på denne stilling. 
 
Dine opgaver 
Der er tale om et alsidigt, selvstændigt og udfordrende arbejde som fagpolitisk konsulent i 
DDD, hvor du får mulighed for at sætte dig præg på den fremtidige udvikling af forholdene for 
blandt andet produktionsdyr. Du har stor indflydelse på arbejdsopgaverne og i tæt samarbejde 
med formanden for DDD og de øvrige valgte politikere i foreningen er du med til at forme 
Dyrlægeforeningens politik. 

Du vil blive det centrale bindeled mellem politik, lovgivning og dyrlægerne, og du vil skulle 
omsætte dyrlægers faglighed til konkrete politiske handlinger. 
Opgaverne vil spænde bredt fra at være DDD’s ansigt udadtil på møder med andre 
interesseorganisationer og myndigheder som Fødevarestyrelsen til at formidle nyheder og 
relevant viden til dyrlæger via DDD’s medier – herunder de sociale medier.  
Opgaverne omfatter også faglig håndtering af medlemshenvendelser, betjening af bestyrelsen 
for kvægdyrlæger (Faggruppe Kvæg) og bestyrelsen for svinedyrlæger (Faggruppe Svin) samt 
DDD’s Internationale Udvalg. Du vil således skulle varetage det internationale område og følge 
den veterinære udvikling både i og udenfor EU herunder være kontakt til den europæiske 
dyrlægeforening (FVE). 
Som led i arbejdet vil du skulle deltage i bestyrelsesmøder, årsmøder og internationale møder, 
og du må påregne nogen rejseaktivitet – primært i Danmark, men også internationalt. 
 
 
Om dig  
Du er uddannet dyrlæge – gerne med erfaring fra Fødevarestyrelsen eller andre offentlige 
myndigheder eller interesseorganisationer med kendskab til lovgivning og produktionsdyr, men 
det vigtigste er, at du har lyst til at arbejde i en politisk styret organisation, hvor den 
veterinære faglighed er i højsædet, og hvor ikke to dage er ens.  
 
Derudover kan du arbejde selvstændigt med evne til at planlægge eget arbejde og være 
proaktiv i din tilgang til opgaverne. Du er god til at formidle viden både mundtligt, på digitale 
medier og skriftligt i form af faglige artikler og oplæg til DDD’s politikere samt eksterne 
samarbejdspartnere. 
 
Vi ser frem til, at du bidrager til den fælles opgaveløsning med god stemning og engagement i 
et tillidsfuldt samarbejde med de øvrige kompetencer i DDD’s sekretariat. 
 
Om os 
DDD er en del af Fællessekretariatet omfattende DDD, JA og DSL. Der er 40 medarbejdere, 
heraf to dyrlæger. Du vil udelukkende varetage opgaver for DDD og blive placeret i afdelingen 
Politik og Fag med reference til direktøren.  
 
Vi arbejder i et uformelt og humørfyldt arbejdsmiljø, hvor vi alle har klare og veldefinerede 
ansvars- og arbejdsområder, men hvor vi i høj grad også arbejder tværgående med 
opgaveløsning. 
 
 



 

Vi tilbyder 
Vi fokuserer på udvikling og fleksibilitet med god balance mellem fritid og arbejde og løbende 
kompetenceudvikling er et naturligt element i jobbet. Der er mulighed for parkeringsordning 
og frokostordning som en del af jobbet. 
DDD’s sekretariat er beliggende på Frederiksberg med gode bus- tog- og metroforbindelser. 
 
Løn- og ansættelsesforhold 
Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, der aflønnes i henhold til lokal overenskomst 
med mulighed for individuel lønplacering svarende til special- eller chefkonsulentniveau i det 
offentlige – dog under hensyn til erfaringer og kvalifikationer. 
 
Ansøgning 
Din ansøgning mærket ”Dyrlæge til DDD” mailes til JobHosOs@fsek.dk att.: chefsekretær 
Cathrine Norup, senest den 4. oktober 2020. Ansættelsessamtaler bliver afholdt løbende. 
Tiltrædelse efter aftale – forventeligt 1. november 2020. 
 
Har du brug for yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte fagpolitisk 
konsulent Karin Melsen på nr.: 3913 1088 eller fagpolitisk konsulent Per Henriksen på nr.: 
4040 5171. 


