
 
 

KAPACITETSUDVIKLINGSKONSULENT MED STÆRKE NETVÆRKSKOMPETENCER  

Har du solid erfaring med netværkssamarbejde og organisatorisk kapacitetsudvikling? Er du rigtig god til at 
facilitere og designe læringsprocesser? Vil du stå i spidsen for læringsopsamling og metodeudvikling på 
tværs i det danske udviklingspolitiske civilsamfundsmiljø? Så har vi brug for dig.  

NGO FORUM og Concord Danmark er blevet sammenlagt og en ny civilsamfundsplatform er etableret. 
Platformen vil arbejde videre med mange af de temaer og områder, som NGO FORUM og Concord 
Danmark varetog inden sammenlægningen. Et af disse områder er faglig og metodisk kapacitetsudvikling. 
Siden 2009 har NGO FORUM forvaltet en pulje til støtte af faglige netværksinitiativer og tværgående 
metodeudvikling. I 2013 blev der gennemført et eksternt review af puljen, der bl.a. slog fast, at der er brug 
for en mere systematisk tilgang til kapacitetsudvikling og bedre dokumentation af organisatorisk læring – 
og det vil den nye kapacitetsudviklingskonsulent få ansvar for.   

Arbejdsopgaver og ansvar:  

 Systematisk opsamling og formidling af ny viden, nye metoder samt ny (lovende) dansk og 
international praksis, med henblik på fælles læring og dokumentation. 

 Metodeudvikling med fokus på tilgange og metoder der faciliterer omsætning af individuel læring 
til ændret organisatorisk praksis.   

 Rådgivning og faglig støtte i forbindelse med design af tværorganisatoriske læringsprocesser og 
metodevalg. 

 Koordination mellem tværgående kapacitetsudviklende indsatser og initiativer implementeret af 
mindre grupper af organisationer (støttet af puljen til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer). 

 Styrke platformens evne til at institutionalisere læring indenfor egne ansvarsområder. 

 Sikre et solidt og højt kvalificeret samarbejde med en lang række samarbejdspartnere i Danmark og 
internationalt.  

Den ideelle kandidat har: 

 Relevant uddannelsesmæssig baggrund. 

 Flere års dokumenteret erfaring med kapacitetsudvikling og læring på tværs af organisationer. 

 Flere års solid erfaring med design og facilitering af læringsprocesser.    

 Indsigt i metoder til omsætning af individuel læring til ændring af organisatorisk praksis. 

 Erfaring med at arbejde i - og med - netværk og medlemsbaserede organisationer. 

 Forståelse af danske civilsamfundsorganisationers funktion og rolle i international 
udviklingssamarbejde, gerne fra erfaring i det Globale Syd. 

 Gode kommunikative evner og erfaring med mundtlig og skriftlig formidling – både på dansk og 
engelsk. 

Den ideelle kandidat er: 

 Analytisk og struktureret. 

 Engageret, har personlig gennemslagskraft og stærke egenskaber i forhold til at skabe engagement 
og sikre medlemsorganisationernes involvering. 

 Initiativrig, udforskende, nysgerrig og lyttende. 

 Diplomatisk og kan skabe forståelse mellem forskellige medlemmer og interessenter. 

 Fleksibel og omstillingsparat. 
 

Vi tilbyder:  

 Et spændende og udfordrende job på et sekretariat, der har til formål at spille en central rolle i det 
danske udviklingspolitiske civilsamfund. 

 Mulighed for at sætte personligt præg på stillingen, som er nyoprettet. 

 Udvikling af området med mulighed for at tænke nyt på tværs af hele miljøet. 

 Gode, stærke kollegaer og en uhøjtidelig, anerkendende omgangstone. 

http://www.ngoforum.dk/


 
 
Løn efter kvalifikationer og i henhold til statens aftale med AC. Lønpakken vil blive sammensat i forhold til 
sammenlignelige stillinger i branchen.  

 
Placering: 
Kapacitetsudviklingskonsulenten bliver en del af sekretariatet, der, på nuværende tidspunkt, består af en 
sekretariatsleder, fem fuldtids akademiske medarbejder, tre studentermedhjælpere og en praktikant. 

Kapacitetsudviklingskonsulenten refererer til sekretariatslederen.  

Sekretariatet er placeret i København, Rysensteensgade 3, Kbh. V. 

Ansøgning: 
En ansøgning på 1-2 sider sendes sammen med dit CV til sekretariatsleder Berit Asmussen på 
bas@ngoforum.dk senest onsdag den 13. august. Email mærkes ”Kapacitetsudviklingskonsulent – 
Ansøgning”  

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i slutningen af uge 34, med mulig anden samtale i begyndelsen 
af uge 35. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Berit Asmussen på bas@ngoforum.dk eller 40 41 66 48. 

Mangfoldighed:  
Vi betragter mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en væsentlig ressource i vores 
udvikling. Derfor opfordres alle kvalificerede ansøgere, uanset alder, køn, race, seksuel orientering, religion 
og etnisk baggrund til at søge stillingen. 

Ansættelse:  
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer/uge. Start 1. oktober eller snarest derefter.  

Stillingen er tidsbegrænset til 3 år med mulighed for forlængelse.  

Vi gør opmærksom på at Platformen primært finansieres af årlige bevillinger fra Udenrigsministeriet og alle 
stillinger på sekretariatet er betinget af denne finansierings fortsættelse.    

Læs mere: 
Hvis du vil læse mere kan følgende anbefales:  
- NGO FORUM og Concord Danmarks hjemmesider: www.ngoforum.dk og www.concorddanmark.dk   
- Struktur for den nye platform her: www.ngoforum.dk/om-ngo-forum 
- Kapacitetsudvikling i regi af platformen:  

o Ramme for fælles kapacitetsudvikling i det danske CSO-miljø, maj 2014: 
http://www.ngoforum.dk/stottemuligheder  

o Review of the Pool of Funding for Support of Network Initiatives and Capacity Development, 
November 2013: http://www.ngoforum.dk/stottemuligheder  
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