Cevea søger ny direktør
Brænder du for progressiv politikudvikling, offentlig meningsdannelse og kan du få en
forretning til at hænge sammen? Så er du måske Ceveas nye direktør.
Vi søger en direktør til den uafhængige tænketank Cevea med forventet start d. 1. marts 2019 eller snarest
muligt derefter.
Cevea er en tænketank i hastig udvikling. Vi så dagens lys i september 2008 og har siden været med til at
sætte den politiske dagsorden særligt indenfor ulighed og fremtidens arbejdsmarked.
Som direktør bliver du omdrejningspunkt for den daglige ledelse af tænketanken både strategisk, politisk og
økonomisk. Du sætter den politisk-analytiske retning og får stor frihed til at udvikle og lede organisationen i
tæt samarbejde med tænketankens bestyrelse, ansatte, frivillige og partnere.
Cevea vil være en af landets førende tænketanke målt på politisk gennemslagskraft, og det skal du være med
til at realisere. Du vil være entreprenøren, der udvikler og finansierer nye dagsordensættende,
forandringsskabende projekter; du vil være analytikeren, der leverer knivskarpe samfundsfaglige analyser; og
du vil være debattøren, der kan gå i brechen for progressive idéer og løsninger.
Dine arbejdsområder vil bestå af at
• være daglig leder og arbejdsgiver for ansatte og frivillige
• være overordnet talsperson for tænketanken i offentligheden
• udvikle og drive tænketankens økonomi
• producere og kvalitetssikre samfundsfaglige analyser
• udvikle og fundraise projekter med eksterne partnere
• lede tænketankens meningsdanneruddannelser
• være projektejer på tænketankens væsentligste projekter
• have den løbende kontakt til tænketankens vigtigste interessenter og netværk
Som direktør vil du referere til bestyrelsen og være ansvarlig for i samarbejde med bestyrelsen at udvikle og
implementere Ceveas strategi. Du vil lede et sekretariat bestående af 13 ansatte heriblandt otte
fuldtidsansatte og fem studenter. Cevea har siden 2008 uddannet mere end 1.000 meningsdannere, der på
forskellig vis bidrager til progressiv dagsordenssættelse, både selvstændigt og i samarbejde med
tænketanken.
Din profil
Vi forventer, at du har en relevant uddannelse eller erfaringsbase, gerne inden for samfundsvidenskaberne.
Det er vigtigt, at du har en solid faglig profil, politisk tæft, stærke kommunikative evner og ikke mindst en
veludviklet forretningssans.
Vi er åbne overfor ansøgere fra alle brancher, men ser gerne at du kommer fra en stilling i et analyseinstitut,
mediebranchen, konsulentbranchen, en interesseorganisation, fagbevægelsen eller en politisk organisation.
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Kvalifikationer
Vi forventer følgende kvalifikationer og egenskaber:
• Du har generel ledelseserfaring
• Du har stor forretningsforståelse
• Du har indgående forståelse for og viden om politik og samfund
• Du deler tænketankens grundlæggende værdier
• Du har evnen til at formidle komplicerede budskaber og skabe overblik
• Du er et netværksmenneske, meget gerne med et bredt politisk og organisatorisk netværk
• Du har erfaring med projektledelse
Cevea opfordrer alle uanset køn, alder, religion og etnisk baggrund til at søge stillingen.
Om Cevea
Cevea er en uafhængig, progressiv tænketank. Cevea arbejder for at styrke og udvikle Danmark. Vores vision
er et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab i et stærkt demokrati. Vores midler er
løsningsorienterede, tværvidenskabelige analyser som udgangspunkt for uddannelse af meningsdannere,
politisk ideudvikling og deltagelse i den offentlige debat.
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om den konkrete stilling er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand, Anders
Dybdal, på ad@operate.dk eller på tlf. 22 96 99 49 efter forudgående aftale.
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest fredag den 1. februar 2019 inden kl. 16.00. Din ansøgning samt
referencer sendes til sekretariatsleder Louise Juul Jensen ljj@cevea.dk. De første samtaler forventes afholdt
d. 7. februar 2019. Anden samtale forventes afholdt 21.-22. februar 2019 om eftermiddagen.
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