
 

Konsulent til politisk netværksvirksomhed 

Har du forståelse for politiske dagsordener og er du kreativ, iderig og god til at omsætte komplekse 

problemstillinger til håndgribelige tematikker? Har du tjek på, hvad der rører sig på det velfærdspolitiske 

område? Så er det måske dig, vi søger til at varetage drift og udvikling af en række af vores 

netværksgrupper. 

Samuelsen er landets førende udbyder af professionelle politiske netværk. Vi driver omkring 30 

netværksgrupper inden for forskellige politikområder, kommunikation, ledelse og forvaltning med medlemmer 

fra både den offentlige og den private sektor.   

 

Stillingen 

Som konsulent vil du indgå i et team, der har ansvaret for drift og udvikling af virksomhedens eksisterende 

netværksgrupper samt udviklingen af nye netværk. Du vil få tildelt ansvaret for en række netværksgrupper 

inden for det velfærdspolitiske område, herunder bl.a. uddannelse, børn og unge og socialpolitik. I 

samarbejde med en studentermedhjælper har du ansvaret for at drive, vedligeholde og udvikle netværkene.  

Helt konkret vil det være dit ansvar at sammensætte aktuelle og fagligt stærke mødeprogrammer samt sørge 

for en professionel eksekvering af møderne. Desuden vil det være din opgave i samspil med vores research- 

og salgsafdeling løbende at vurdere netværkenes udvikling og medlemssammensætning. 

Netværksafdelingen, som du vil blive en del af, består af en netværkschef og to politiske 

netværkskonsulenter foruden et antal studentermedhjælpere. Vi søger at udvide afdelingen med endnu en 

politisk netværkskonsulent til at understøtte vores fremadrettede udvikling. Du vil have vide rammer i forhold 

til at strukturere det daglige arbejde, og det at kunne tænke nyt og innovativt i forhold til at udvikle afdelingen 

ser vi som et stort plus.  

Det forventes derfor, at du kan arbejde selvstændigt og kreativt i forhold til at sikre fremdriften af dine 

netværksgrupper. Du refererer til vores netværkschef og kommer til at indgå i tæt samarbejde med vores to 

øvrige konsulenter, hvor du altid kan få sparring. Der er gode muligheder for at vokse i stillingen i en 

virksomhed, hvor der er højt til loftet. 

 

Dit hovedansvar vil være 

• Den daglige drift og udvikling af mødeprogrammer for en række netværksgrupper. 

• Afholdelse af netværksmøder. 

• Holde dig opdateret inden for dine netværksgruppers interesseområder mhp. planlægning af 
kommende mødetemaer.  

• Indgå aftaler med facilitatorer og oplægsholdere.  

• Kvalitetssikre målgrupper på dine netværk i samarbejde med vores researchafdeling.  

• Sikre dine netværksgruppers trivsel ift. medlemstal i samarbejde med vores salgsafdeling.  

• Samarbejde med dine kollegaer i programafdelingen om nye netværk og målgrupper. 

 

Du besidder i væsentlighed disse egenskaber 

• Du trives i at arbejde selvstændigt og tager naturligt ansvar for dine arbejdsopgaver.  

• Du er god til at kommunikere og formidle komplekst politisk og fagligt stof på skrift.  

• Du er struktureret og kan tilrettelægge arbejdsopgaver frem i tiden.   

• Du har målgruppeforståelse og er god til at sætte dig ind i forskellige områder. 

• Du er imødekommende og god til at omgås nye mennesker. 

• Vi forestiller os, at du kommer med en baggrund inden for f.eks. statskundskab, samfundsvidenskab, 
eller lignende. Vigtigst af alt er, at du brænder for politik og samfund. 



 

Vi tilbyder 

Hos Samuelsen tilbyder vi en arbejdsplads, hvor der er god plads til at forme egne arbejdsopgaver og 

projekter, og hvor et godt og socialt arbejdsmiljø vægtes højt. Du vil blive en del af en virksomhed med gode 

kollegaer og en uformel omgangstone. Vi holder til i Sjæleboderne midt i København. Læs mere om 

Samuelsen på www.samu.dk. 

 
Lyder det som noget for dig?  

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte netværkschef Anna Mørk på 29 86 91 00. 
 
Send din ansøgning og CV til am@samu.dk senest torsdag den 17. marts 2023. Vi holder samtaler i uge 12.  
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning! 
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