
Skal du være Alternativets 
nye Kandidatudvikler 
og igangsætter? 

I Alternativet tror vi på, at alle dage er valgdage. Politik er noget der sker lokalt og mange af vore 
medlemmer og kandidater har aldrig arbejdet politisk før. De skal trænes og de skal have hjælp til 
at udvikle politik og lave inddragende aktiviteter og politiske laboratorier, der kan flytte Danmark 
og deres lokalområde i en mere bæredygtig retning. Det bliver dine primære opgaver, så alle er 
klar til de kommunal-, regional og folketingsvalg, der ligger forude. Du kommer til at arbejde med 
mobilisering, eventbistand og undervisning, og også med, hvordan vi bedst samarbejder og kom-
munikerer internt. Du skal kunne have mange bolde i luften og et smittende engagement.

Bare rolig – du skal ikke det hele alene. Du kommer til at arbejde som en del af Alternativets 
landssekretariat med 7 fastansatte, et par studentermedhjælpere, frivillige og freelancere. Vi ser-
vicerer landsorganisationen - medlemmer, frivillige, bestyrelser, kommunalvalg og en masse andre 
spændende mennesker i alle aldersgrupper. 

Vi har travlt med at realisere Alternativets drømme og visioner. Derfor skal du kunne arbejde selvs-
tændigt og tage ansvar samtidig med, at du koordinerer tæt med din leder og kolleger i organisa-
tionen og på Christiansborg, samt samarbejdspartnere over hele landet. Du vil blive en værdibærer 
for Alternativet. 

Dine opgaver vil inkludere:
• Landsdækkende træning af og løbende dialog med bestyrelser, kandidater og andre frivillige 

frem mod kommende valg.
• Landsdækkende dialog og samarbejde med lokalforeninger vedr. valg af kandidater.
• Være en del af planlægningen og forberedelsen valgkampe lokalt, regionalt, nationalt og på 

europæisk plan.
• Skrive idékataloger og manualer, og udvikle digitale platforme til erfaringsudveksling til brug 

af lokale valg- og kampagnegrupper. 
• Hjælp til at skabe lokale handlerum, så vi understøtter en bæredygtig omstilling med lokal 

handling.
• Styrke og støtte den lokale og landsdækkende politikudvikling og skaber rammerne for at de 

frivillige er godt klædt på til at realisere deres drømme og visioner samt at vi deler erfaringer 
på tværs af landet.

• At være kulturansvarlig, så vores kandidater og frivillige skaber succes via Alternativets værdier 
og debatdogmer.  



Om dig:
• Du deler Alternativets værdier og brænder for vores politiske visioner.
• Du er kreativ og har lyst til at udfordre den politiske vanetænkning for at realisere ny politisk 

kultur.
• Du har praktisk erfaring med inkluderende processer og facilitering af forskellige mennesker - 

både ansigt til ansigt, på skrift og på digitale platforme.
• Du har en smittende energi og formår at engagere og motivere folk omkring dig.
• Du har organisatorisk erfaring og ved hvad det vil sige at arbejde værdibåret og lave en politisk 

kampagne. 
• Du har flair for IT-løsninger og interne kommunikationsplatforme. 
• Du er en stærk kommunikator i skrift og tale som du før har brugt til konflikthåndtering og ka-

pacitetsopbygning.
• Initiativ, selvstændighed og udadvendthed - og værdsætter at du forstår at samarbejde med 

mange slags mennesker og ser, at resultater er mest solide, når de nås i fællesskab.
• Din uddannelse hænger vi os ikke så meget i - til gengæld er det en fordel, hvis du har solid 

erfaring med frivilligt arbejde hvor motivation, ejerskab og handlerum er nøgleordene.

Vi tilbyder:
En spændende, sjov og vigtig 37 timers stilling (mulighed for 30 timer), hvor du er med til at bygge 
og udvikle Alternativets bevægelse mod vores visioner.
I en spændende, dynamisk og ambitiøs arbejdsplads med inspirerende, kreative og engagerede 
kolleger, hvor dagene sjældent ligner hinanden.
Vi glæder os til at arbejde sammen med dig og stræber efter at spille hinanden større på vores lille 
landssekretariatet ved Nørreport i København.

Om processen:
• Ansøgningsfrist: 18. juni 2016 kl.: 23.00
• Samtaler: torsdag den 23. juni og evt. 2. runde tirsdag den 28. juni. 
• Tiltrædelse: 1.  August.
• Arbejdstid: 37 timer med mulighed for 30 timer
• Arbejdssted: Landssekretariatet, København K – men i gennemsnit én gang om ugen forventes 

du at rejse ud i landet. 
• Løn: Alternativet er ikke lønførende og værner generelt om medlemmernes bidrag.

Du kan læse mere om Alternativet på alternativet.dk og evt. spørgsmål kan rettes til 
Landssekretariatsleder, Nils Brøgger Jakobsen nils.broegger@alternativet.dk Tlf.: 6110 0304.

Ansøgningen sendes til job@alternativet.dk med emnefeltet ”træner og igangsætter”. 
Vi glæder os til at læse din ansøgning. 

Ansættelsesudvalget vil bestå af folk fra både landssekretariat, politisk sekretariat 
og hovedbestyrelsen.

Vi opfordrer dig til at ansøge på baggrund af det du brænder for, uanset religion, etnicitet, 
seksualitet osv.
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