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1.

Indledning

1.1.

Om myndighedssamarbejdet
Gennem ordningen for Myndighedssamarbejde samarbejder Udenrigsministeriet og en række danske
fagministerier med myndigheder i udvalgte udviklings- og transitionslande for at bruge danske kompetencer og erfaringer til at accelerere den bæredygtige udvikling og grønne omstilling i partnerlandene.
De enkelte projekter er inspireret af de måder, vi har indrettet os på i Danmark. Projekterne har til formål at overføre viden og opbygge kapacitet hos partnermyndighederne om rammevilkår for en specifik
sektor, der understøtter bæredygtig udvikling og grøn omstilling. Herigennem bidrager samarbejdet
også til at styrke de bilaterale relationer, klimadiplomati og danske kommercielle interesser.
Myndighedssamarbejdet er en central del af Regeringens strategi for en global klimaindsats og understøtter tillige de udenrigs- og udviklingspolitiske strategier. Ordningen har eksisteret siden 2015 og finansieres af DANIDA/Udenrigsministeriet og de deltagende danske myndigheder.

1.2.

Hensigten med jobprofilen
Profilen beskriver de vigtigste opgaver i stillingen, de nærmere ansættelsesforhold samt professionelle
og personlige krav til kandidaterne.

1.3.

Udvælgelsesudvalgets sammensætning
Ansøgere til stillingen udvælges af den danske myndighedspartner, Søfartsstyrelsen ved Kontorchef
Sine Olsson Heltberg i samarbejde med Den Danske Ambassade, repræsenteret ved Sektorekspert
og teamleder Morten Kruse. Begge parter vil være repræsenteret ved jobsamtalen. Desuden vil en repræsentant fra Udenrigsministeriet/Myndighedssekretariatet også være til stede. Mercuri Urval faciliterer rekrutteringsprocessen, gennemfører personlighedstest og testinterviews med de udvalgte kandidater og deltager i jobsamtalen.

2.

Projektet
Kina er en vigtig søfartsnation. Det strategiske sektorsamarbejde skal fremme samarbejdet med de kinesiske myndigheder om sikker og grøn skibsfart gennem bl.a. udveksling af best practice og samarbejde om international regulering. Desuden udveksles bl.a. viden og erfaringer med fx digitalisering af
skibe, nulemissionsskibe, alternative brændstoffer og offshore fartøjer. Herudover har myndighedssamarbejdet styrket relationerne, hvilket bl.a. har udmøntet sig i øget samarbejde i internationale fora
om fx klima og havariundersøgelser. Endelig er det et ønske, at sektorsamarbejdet om muligt også
skal bidrage til at forbedre rammevilkår for danske rederier og fremme muligheder for danske maritime
virksomheder i Kina.
De kinesiske partnere i samarbejdet er China Maritime Safety Administration (MSA) og Ministry of Industry and Information Technology (MIIT).

3.

Generelt om stillingen
Som sektorrådgiver er du bindeled mellem ambassaden, Søfartsstyrelsen i Danmark og relevante fag
myndigheder i Kina, og du har et stort ansvar for at udvikle og vedligeholde tætte relationer til relevante aktører både ude og hjemme.
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I samarbejde med projektlederen fra Søfartsstyrelsen skal du drive, videreudvikle og tilpasse det planlagte myndighedssamarbejde med de ansvarlige myndigheder i Kina. Dette betyder blandt andet, at du
skal bidrage til at forberede og implementere delegationsbesøg, faglige seminarer og workshops samt
stå for relevant projektopfølgning. Endvidere skal du bidrage til projektstyring, sekretariatsbetjening,
opfølgning over for lokale myndigheder og afrapportering til danske myndigheder.
Du vil også være med til at vedligeholde og udbygge ambassadens netværk blandt relevante lokale
myndigheder, erhvervsorganisationer, virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner m.v. i Kina og i en vis udstrækning også i Danmark. Samtidig skal du medvirke til at udnytte potentialet for
sammenhæng til andre instrumenter og engagementer inden for både udviklingssamarbejdet, handelsområdet og det politiske område. Du vil skulle samarbejde på tværs af ambassadens øvrige teams, hvor dette er relevant.
Ansættelsen er på Den Danske Ambassade i Kina, hvor du vil indgå i repræsentationens Energy &
Maritime team på lige fod med 14 dygtige og sektorkompetente danske og kinesiske medarbejdere,
fordelt på ambassaden i Beijing og de øvrige danske repræsentationer i Shanghai, Chongqing, Guangzhou og Taipei. Ambassaden fungerer ligeledes som én af Udenrigsministeriets 20 klimafrontposter. Teamet har derfor også en særlig rolle i at bidrage til varetagelsen af det danske klimadiplomati,
heriblandt relevant myndighedssamarbejde i Kina i tæt samarbejde med relevante ministerier og styrelser i Danmark, såsom Søfartsstyrelsen. Der lægges derfor stor vægt på politisk indsigt og forståelse
for såvel danske som kinesiske politiske processer inden for det maritime område, og hvordan disse
kan fremme danske erhvervsinteresser. Derfor vil der også være tæt samarbejde med ambassadens
politiske og økonomiske afdeling samt Innovation Centre Denmark i Shanghai.
I tilknytning til Myndighedssamarbejdet er der afsat midler til uddannelsesstipendiater til lokale samarbejdspartnere gennem Danida Fellowship Center samt til danske forskningsprojekter. Som sektorrådgiver vil du også understøtte disse initiativer.
3.1.

Kontraktperiode
Fra 1. august 2021 til 30. april 2023 (med mulighed for forlængelse, hvis sektorsamarbejdet forlænges
til en fase III).

3.2.

Arbejdssted: Ambassaden i Kina
Ambassaden i Beijing er Danmarks største bilaterale ambassade, der er en del af et samlet netværk
på i alt seks danske repræsentationer i Kina. Der er gennem disse repræsentationer etableret et tæt
tværgående, sektorbaseret samarbejde, hvor medarbejdere fra de enkelte repræsentationer indgår i
tværgående sektorteams. Samlet arbejder organisationen målrettet og integreret for at styrke danske
interesser og betjener både regeringen, virksomheder og borgere.
I 2008 indgik Danmark et omfattende strategisk partnerskab (Comprehensive Strategic Partnership)
med Kina. Det udgør rammen om samarbejdet mellem Danmark og Kina og fokuserer på de områder,
hvor Danmark og Kina er enige om at intensivere samarbejdet. Med afsæt i dette partnerskab indgik
Danmark og Kina et fælles arbejdsprogram, hvis anden fase netop er under udarbejdelse. Det overordnede formål vil være bilateralt samarbejde vedrørende implementering af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, idet et vigtigt fokusområde ventes at være bæredygtig grøn omstilling på tværs af
alle sektorer.

3.3.

Ansættelsesvilkår
Som sektorrådgiver er du ansat af Udenrigsministeriet, placeret på Den Danske Ambassade i Kina og
indgår i ambassadens personale.
Du får en tidsbegrænset ansættelse fra den 1. august 2021 til den 30. april 2023. Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til AC-overenskomsten i staten (alle tal er angivet i oktober 2018-niveau).
Du vil få en basisløn (eks. pension) som specialkonsulent på kr. 496.195 årligt samt funktionstillæg på
kr. 29.051 årligt svarende til en årsløn på i alt kr. 615.063 inkl. pension. Der vil derudover være mulighed for evt. tildeling af kvalifikationstillæg med udgangspunkt i relevant erfaring og kompetencer. Lønnen vil være skattepligtig i Danmark.
Under udsendelsen får du endvidere et skattefrit udetillæg fastsat i henhold til leveomkostningerne på
posten, som beregnes med udgangspunkt i dine personlige forhold, herunder bl.a. familiesammen2

sætning. Der stilles umøbleret tjenestebolig til rådighed efter Udenrigsministeriets regler. Derudover
dækkes bl.a. udgifter ift. forflyttelsesrejse, flytning, sundhedsforsikring, skole m.v. i henhold til Udenrigsministeriets regler.
Det er en forudsætning for ansættelse, at du bliver sikkerhedsgodkendt. Gennemførelse af online antikorruptionskursus og basic security er obligatorisk for den succesfulde kandidat.
4.
4.1.

Kravprofil/Kvalifikationer
Krav og forventninger vedrørende kandidatens formelle kvalifikationer:
Du har en relevant videregående uddannelse samt minimum fem års relevant erhvervserfaring som
generalist inden for sektoren. Kendskab til Kina eller omkringliggende region vil være en fordel, men
ikke et krav. Derudover bør du have flere af følgende faglige kvalifikationer:
Generelt
 Erfaring fra eller med en politisk ledet organisation
 International erfaring, herunder erfaring med videndeling, kapacitetsudvikling og forandringsprocesser i samarbejde med kolleger fra andre lande
 Viden om politiske forhold, nationalt og globalt
 Gode projektledelsesegenskaber
 Behersker dansk og engelsk på forhandlingsniveau
Sektorspecifikt
Fordel med relevant sektorkendskab såvel som et godt netværk i sektoren, herunder:
o Væsentligste problemstillinger og udviklingstrends
o Klimaomstilling af søfarten
o Væsentligste offentlige og private aktører og interessenter
o International regulering
o Kinas betydning og interesser i søfarten

4.2. Krav og forventninger til kandidatens personlige kvalifikationer:
Ud over de faglige kvalifikationer fordrer stillingen:
 Gode samarbejdsevner og evne til at indgå i samarbejde på tværs af kulturer, institutioner og
den offentlige og private sektor
 Naturlig ”netværker”, gode diplomatiske og kommunikative evner
 Lyst og evne til at dele og tilpasse viden og til at lære nyt
 Stærk analytisk kapacitet og overblik
 Tålmodig og vedholdende i opgaveløsningen, særligt ift. tungere arbejdsprocesser
 Igangsætter, proaktiv, flittig og handlekraftig og selvstændig i opgavevaretagelsen
 Lyttende med blik for pragmatiske løsninger, der kan skabe fremdrift i samarbejde
 Ambitiøs og resultatorienteret
5.

Ansøgningsprocedure
Ansøgningsfristen er den 8. marts 2021. Stillingerne søges på www.um.dk under job/ledige stillinger.
Klik nederst i det relevante opslag på ”søg stillingen”. Vi ønsker en målrettet ansøgning, der også skal
indeholde oplysninger om uddannelse, tidligere arbejde, kvalifikationer, sprogkundskaber, m.v. Vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en ansøgning.

5.1.

Ansøgningsfrist: 8. marts 2021.

5.2.

Indledende samtaler og test (virtuelt): uge 10/11

5.3.

Endelig jobsamtale med udvælgelsespanelet: Den 22. marts

5.4.

Tiltrædelse: 1. august 2021
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6.

Kontakt
Du kan læse om Myndighedssamarbejdet på Myndighedssamarbejde (um.dk) og få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til Søfartsstyrelsen, Kontorchef Sine Olsson Heltberg,
soh@dma.dk +45 9137 6045 eller Den Danske Ambassade i Kina, Sektorekspert og teamleder, Morten Kruse, morkru@um.dk, tlf. +86 185 1567 1196 for at høre om arbejdsvilkår og forhold i Kina.
Spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår bedes rettet til Mercuri Urval, Susanne Bentkjær på +45 21
25 23 14 eller susanne.bentkjaer@mercuriurval.com.
.


Om os

Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde,
der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og
økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent,
effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der
sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde.
www.um.dk. Alle ledige stillinger i Udenrigsministeriet kan findes direkte på www.job.um.dk.
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