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Projektleder og analytiker til EU-debat 

Er du i starten af din karriere, interesserer dig for unges engagement i demokratiet og brænder du for 

debat og folkeoplysning om EU, demokrati og europæisk politik? Så er du måske den nye medarbejder, vi 

leder efter i Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO). 

Vi søger en medarbejder, der er parat til at springe op på enhver scene, hvor vi kan skabe plads til levende 

og engageret EU-debat. Vi har brug for en knivskarp formidler og ordstyrer, der kan arbejde med mange 

forskellige målgrupper. Vi forventer ikke, at du kan det hele fra dag ét, så du får masser af sparring og 

oplæring. Men vi satser på, at du har modet til at kaste dig ud i arbejdet.  

Du bliver ansat i DEO’s debatteam, der ledes af debatchef Tina Mensel, og skal sammen med yderligere en 

fastansat kollega og et væld af frivillige, eksperter, politikere og partnere levere landets bedste politiske 

debat og folkeoplysning om EU, demokrati og europæisk politik. 

Vi kan tilbyde et job i en sprudlende organisation, der hver dag tager livtag med de store 

samfundsudfordringer og arbejder for at skabe en levende europæisk offentlighed. Vi har et godt 

renommé, solide erfaringer, gode partnere og en meget aktiv deltagerskare, der hele tiden udvides med 

nye grupper. 

Kompetencer og profil 

Vi forestiller os, at du lige har afsluttet en akademisk uddannelse og har en brændende interesse for at 

skabe samfundsdebat og folkeoplysning om EU. Dit arbejdsliv vil være fyldt med EU og politik, så vi regner 

med, at du brænder for arbejdet med vor tids store udfordringer – fra klimakatastrofen til krigen i Ukraine 

– og ser det som en bonus, hvis du skal sætte dig ind i EU-Mercosur-aftalen, retsstatsmekanismen, 

reformkravene i eurosamarbejdet eller teoretiske perspektiver på EU’s demokrati. 

Du skal have mod og evner til at stå på en scene og lede debatter med landets førende eksperter og 

politikere. Derudover skal du kunne se dig selv levere solide input til vores arbejde inden for følgende 

områder:  

• Ordstyring og EU-faglige oplæg 

• Skriftlig formidling på dansk og engelsk 

• Koordinering og gennemførelse af debatarrangementer 

• Projektledelse og fundraising 

• Interesse for EU, demokrati og europæisk politik 

Du vil komme til at arbejde i et græsrodsmiljø, hvor der er kort fra tanke til handling, og hvor hverdagen 

byder på meget afvekslende arbejdsopgaver. Der skal både briefes toppolitikere, researches på 

komplicerede EU-temaer og brygges kaffe og stilles stole op i forsamlingshuset. Erfaring som 

mødearrangør, ordstyrer eller oplægsholder er en fordel. 

Om arbejdspladsen 

DEO er en politisk uafhængig debatorganisation, hvor vi ser det som vores fornemmeste opgave at stille 

kritiske spørgsmål og lede efter nuancerede svar. Vi har ni faste fuldtidsstillinger, der er fordelt på fire 

hovedområder: Debat, Rejser, Undervisning og Fællessekretariat. Vi beskæftiger desuden en stor gruppe 

freelancejournalister, rejseledere, praktikanter, deltidsansatte og frivillige. 
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Debatteamets primære ansvarsområder er debatmøder, ungdomsevents, oplæg, konferencer og 

bogudgivelser. Teamet varetager alle opgaver på dette ansvarsområde - fra ideudvikling og fundraising til 

udførelse og afrapportering. Debatteamet er finansieret af fondsbevillinger og projektmidler fra blandt 

andre Europa-Nævnet, Tuborgfondet, Erasmus+ programmet og Dansk Folkeoplysnings Samråd. 

Fakta om stillingen 

Ansøgning: Frist onsdag den 7. december 2022 kl. 24.00. Ansøgningen sendes på mail til info@deo.dk  

Du bedes indsende motiveret ansøgning og CV i én samlet pdf. Du behøver ikke medsende dokumentation 

og anbefalinger. Dem efterspørger vi ved indkaldelse til samtalerne, der afholdes i uge 50. 

Stillingen er en fastansættelse på fuld tid. Løn og vilkår efter aftale – baseret på DEO’s kollektivt vedtagne 

lønstruktur. 

Arbejdssprog: dansk 

Arbejdssted i København. Der må påregnes en del rejseaktivitet og aftenarbejde i stillingen. 

Forventet startdato er 1. februar 2023 eller snarest muligt. 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte DEO’s debatchef, Tina Mensel, på mail tina@deo.dk 

eller telefon 23 63 26 66 eller DEO’s sekretariatsleder, Rasmus Nørlem Sørensen, på 

mail rasmus@deo.dk eller telefon 61 27 72 56. 
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