
 

Brænder du for dyrevelfærd og sundhed og vil du gøre en forskel for danske dyrlæger? 
 
Vil du omsætte dyrlægers faglighed til konkrete politiske handlinger? 
 
Veterinær og life science Danmark søger en fagpolitisk konsulent (dyrlæge) til afdelingen for Politik og 
Kommunikation, som brænder for at gøre en forskel for dyrevelfærd og sundhed i 
produktionsdyrsbesætninger både i nationalt og internationalt perspektiv. 
 
Du har stor indflydelse på arbejdsopgaverne og i tæt samarbejde med formanden og de øvrige valgte 
politikere er du med til at forme Den Danske Dyrlægeforenings politik. 
 
En ny spændende rejse er igang 
Fra 1. september flytter Den Danske Dyrlægeforening sammen med fagforeningen Pharmadanmark ind på 
9. sal i Codanhus på Frederiksberg i et fælles sekretariat, som har til hovedformål at servicere verdens 
bedste veterinær- og life science specialister. Du vil primært arbejde for Den Danske Dyrlægeforening, men 
ansættes formelt i Veterinær og life science Danmark, som er den overordnede betegnelse for det fælles 
sekretariat. 
 
 
Dine primære opgaver vil være: 

 Foreningens ansigt udadtil på møder med andre interesseorganisationer og myndigheder såsom 
Fødevarestyrelsen.  
 

 Fast deltagelse i arbejdsgrupper og fagudvalg under myndigheder og andre relevante organisationer. 
 
 Formidling af nyheder og relevant viden til dyrlæger via foreningens medier.  
 
 Faglig håndtering af medlemshenvendelser og udarbejdelse af høringssvar. 

 
 Faglig sparring med foreningens politikere samt internt med afdelingerne i foreningen. 
 
 Ansvarlig for betjening af bestyrelsen for kvægdyrlæger (Faggruppe Kvæg) og bestyrelsen for 

svinedyrlæger (Faggruppe Svin) samt foreningens Internationale Udvalg, herunder planlægning, 
referatskrivning og opfølgning. 

 
 Følge den veterinære udvikling både i og uden for EU herunder være kontakt til den europæiske 

dyrlægeforening (FVE). 
 
 Deltagelse i og planlægning af bestyrelsesmøder, årsmøder, internationale møder og øvrige 

begivenheder. 
 
Nogen rejseaktivitet må påregnes primært i Danmark og i begrænset omfang internationalt. 
 

Med i bagagen har du formentlig: 

 Uddannelse som dyrlæge. 
 

 Interesse for bl.a. produktionsdyr, dyrevelfærd, forskning og internationalt samarbejde. 
 
 Erfaring fra Fødevarestyrelsen, andre offentlige myndigheder eller interesseorganisationer med 

kendskab til lovgivning og produktionsdyr. 
 
 Lyst til at arbejde i en politisk styret organisation, hvor den veterinære faglighed er i højsædet, og ikke to 

dage er ens.  
 



 

 Stort engagement og evne til at arbejde struktureret, selvstændigt og ansvarsbevidst med projekter og 
opgaver. 
 

 Solidt netværk, eller evne til at opbygge ét, som du kan indgå strategiske samarbejder med inden for 
dine fagområder. 

 
 Talent for at formidle viden både mundtligt, på digitale medier og skriftligt i form af faglige artikler og 

oplæg til foreningens politikere samt eksterne samarbejdspartnere. 
 

 Derudover er du god til at samarbejde med dine kolleger og du er proaktiv og positiv i din tilgang til både 
kendte og nye opgaver. 

Dig som person 

 Du har et grundlæggende samfundsengagement og tror på at man gennem politisk indflydelse og dialog 
kan udvikle samfundet til det bedre 
 

 Du arbejder selvstændigt og er proaktiv i din tilgang til opgaverne 
 

 Du er serviceminded og sætter medlemmerne i centrum 
 

 Du har en god portion humor og en stor pytknap, når den politiske dagsorden tager fusen på den daglige 
planlægning 
 

 Du har en god forståelse for mennesker omkring dig og tænker på teamet som helhed  

Vi tilbyder 
Vi tilbyder et job i en moderne forening i rivende udvikling. Du bliver en del af afdelingen for Politik og 
Kommunikation og kan forvente en arbejdsplads med højt humør og et stort rum for humor. 

Du får stor frihed til at planlægge og tilrettelægge dit arbejde i et professionelt men uformelt miljø, hvor vi 
prioriterer en sund balance mellem arbejds- og familieliv. Vi hjælper og udvikler hinanden, ligesom der er 
gode muligheder for personlig og faglig udvikling. 

Løn efter aftale. 

Ansøgningen 
Du kan få yderligere oplysninger hos chef for Politik og Kommunikation, Anders Rune Bjerrum, på tel. 2989 
3169 eller ab@pharmadanmark.dk. For spørgsmål af dyrlægefaglig karakter kan du kontakte fagpolitisk 
konsulent Karin Melsen på tel. 3913 1088 (frem til 2. juli og fra 2. august grundet ferie). 

Ansøgning bilagt cv uploades her senest den 11. august 2021. 

Vi behandler ansøgningerne løbende. Send derfor gerne din ansøgning allerede i dag. 

 


