Er du vores nye udenrigspolitiske fyrtårn?
Brænder du for at gøre Danmark til det bedste land for verden, og har du samtidig en ambition om at
gøre institutioner som EU og FN langt mere demokratiske og gennemsigtige for at sikre en bredere
folkelig forankring og større gennemslagskraft? Godt, så ser du ud ad det samme internationale
vindue, som vi gør i Alternativet.
Vi søger en rådgiver med international politik som speciale. Du skal yde politisk bistand til
Alternativets folketingsmedlemmer inden for udenrigspolitik og internationale forhold, bekæmpelse af
global ulighed, internationalt klimadiplomati, EU-samarbejde samt freds- og sikkerhedspolitik. Hvis du
samtidig følger de mest interessante nye politiske bevægelser og partier i verden i dag, er det et
ekstra plus. Naturligvis kan du ikke være lige specialiseret i det hele, men vi er på udkig efter den
udenrigspolitiske schweizerkniv, der kan skære de globale udfordringer til, så vi politisk kan agere
med både overblik og mod. Du vil få god sparring fra både politikere og rådgiverkolleger, men vi
forventer, at du er vores fagspecialist, når klima- og ulighedsdagsordenen skal løftes op i et globalt
perspektiv.
Send din ansøgning til: job@alternativet.dk og skriv alene ’International rådgiver’ i emnelinjen. Din
ansøgning skal bestå af dit CV samt en motiveret ansøgning, der bl.a. indeholder en besvarelse af
følgende spørgsmål: ”Alternativet skal næste år ud i partiets første EU-parlaments-valgkampagne.
Hvilke temaer og udfordringer mener du er de allervigtigste, at vi fokuserer på?”

I Alternativet ønsker vi at afspejle og repræsentere hele samfundet. Derfor opfordrer vi alle uanset
alder, køn, handicap, religion og etnisk baggrund til at søge. I udvælgelsen af kandidater til første
samtale, anonymiserer vi ansøgernes alder, køn og navn. Desuden vil vores eksterne
rekrutteringspartner facilitere en personlighedstest inden endelig ansættelse, så matchet er optimalt
for begge parter.

Ansøgningen skal være os i hænde snarest – og senest d. 20. februar. Hvis du har spørgsmål til
stillingen, er du velkommen til at kontakte politisk chef Leila Stockmarr på telefon 61 62 47 68.
PS: Vi er ikke lønførende, men sammen med alle dine nye kolleger får du mulighed for at gøre
Danmark til et grønnere, mere demokratisk og entreprenant samfund.
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