JOBPROFIL
VÆKSTRÅDGIVER
Energi

Til
DEN DANSKE AMBASSADE I KINA
Referencenummer: 2019/KINSSC.01
Vil du være med til at styrke Danmarks relationer til Kina gennem myndighedssamarbejde inden for varmeplanlægning og havvind samt bidrage til at synliggøre danske løsninger og teknologier i Kina? Så er du måske vores kommende
vækstrådgiver på den danske ambassade i Kina.
1.

Indledning
Udenrigsministeriet og en række fagministerier har de sidste tre år i fællesskab samarbejdet med myndigheder i udvalgte vækst- og udviklingslande i Latinamerika, Afrika og
Asien af særlig betydning for den fremtidige globale udvikling. Myndighedssamarbejdet er
en central del af Regeringens strategi for økonomisk diplomati. Det gennemføres i tæt
samarbejde mellem danske fagministerier, ambassader. Formålet er at bidrage til en bæredygtig udvikling, styrke de bilaterale relationer og fremme danske erhvervsinteresser.
Myndighedssamarbejdet finansieres af Danida/ Udenrigsministeriet og de deltagende
danske myndigheder.

1.1. Hensigten med jobprofilen:
Profilen beskriver de vigtigste opgaver i stillingen, de nærmere ansættelsesforhold samt
kravene til kandidaterne både de professionelle og de personlige.
1.2. Ansættelsesudvalgets forventede sammensætning:
Ansøgere til stillingen udvælges af den danske myndighedspartner; Energistyrelsen ved
specialkonsulent og teamleder Anders Brix Thomsen i samarbejde med den danske ambassade, repræsenteret ved souschef Helle Meinertz. Begge parter vil være til stede ved
jobsamtalen.
Desuden
vil
en
repræsentant
fra
Udenrigsministeriet/Myndighedssekretariatet være tilstede. Mercuri Urval deltager i processen ved at facilitere rekrutteringsprocessen generelt samt gennemføre personlighedstest og testinterviews med de udvalgte kandidater og deltage i det endelige interview.
2.

Projektet
Danmark og Kina indledte myndighedssamarbejdet på energiområdet for mere end 10 år
siden. Vi samarbejder bl.a. med National Energy Administration og National Energy Conservation Center, som er de centrale myndigheder på området.
SSC projekterne er en platform samarbejde med kinesiske myndigheder omkring rammevilkår der understøtter en bæredygtig udvikling inspireret af de måder vi har indrettet
os på i Danmark. Et arbejde som samtidig er med til at styrke de bilaterale relationer og
åbne døren for produkter og teknologier udviklet af danske virksomheder.
Arbejdet omkring energieffektivisering og fjernvarme vil assistere Kina med at nå landets
mål og udfordringer på energiområdet, herunder bidrage til grøn omstilling.
Projektet er en fortsættelse af et flerårigt eksisterende myndighedssamarbejde mellem
Danmark og de kinesiske myndigheder, hvor dette projekt særligt beskæftiger sig med
Kinas udbygning af havvind og en understøttelse af landets regionale og lokale varmeplanlægning.

3.

Stillingen
Som vækstrådgiver bliver du tilknyttet to forskellige myndighedssamarbejder. Det ene
med fokus på rådgivning af de kinesiske myndigheder om udbygning af havvind, det andet med fokus på understøttelse af regional og lokal varmeplanlægning. Begge projekter
skal styrke koblingen mellem myndighedssamarbejdet, den grønne omstilling i Kina og
danske erhvervsinteresser.
Som vækstrådgiver skal du sikre, at myndighedssamarbejdet omsættes til konkrete aktiviteter, der på sigt kan nedbringe Kinas udledning af drivhusgasser. Udgangspunktet for
myndighedsarbejdet er den danske energimodel, og de rammevilkår som har været og er
med til at sikre den grønne omstilling i Danmark. Du vil skulle arbejde med såvel regulering, teknologi og forretning, som kan danne fundamentet for mulige investeringsprojekter. Du kommer til at arbejde med en række kinesiske organisationer og med mange interessenter.
Ambassadens teamleder for energi og det maritime område er din daglige leder. Teamet
består af en række kinesiske medarbejdere, en energiattaché, en maritim vækstrådgiver
og dig selv. Du skal arbejde sammen med energiattachéen på såvel projekterne som på
den overordnede dagsorden for energi i Kina. Du vil desuden arbejde tæt sammen med
Energistyrelsens stærke hold af eksperter i fjernvarme og havvind, der understøtter myndighedssamarbejdet.
I tilknytning til myndighedssamarbejdet er der afsat midler til forskningsprojekter og uddannelsesstipendiater til Danmark. Som vækstrådgiver vil du understøtte disse initiativer.

3.1. Kontraktperiode:
1. august 2019 til 31. juli 2022.
3.2. Arbejdssted: Ambassaden i Kina
Ambassaden i Kina er en travl og dynamisk repræsentation med ca. 100 medarbejdere.
Du skal med stort drive og overblik arbejde med mange forskellige partnere og i tæt
koordination med Energistyrelsen og dine kolleger på ambassaden. Personalemæssigt vil
du referere til ambassadøren.
3.3. Ansættelsesvilkår:
Som vækstrådgiver er du ansat af Udenrigsministeriet, placeret på Danmarks ambassade
i Beijing og indgår i ambassadens personale.
Du får en tidsbegrænset ansættelse på 3 år med slutdato den 31. juli 2022. 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.
484.715 årligt samt funktionstillæg på kr. 28.379 årligt svarende til en årsløn på i alt kr.
600.833 inkl. pension. Der vil derudover være mulighed for evt. tildeling af kvalifikationstillæg med udgangspunkt i relevant erfaring og kompetencer (max. kr. 56.759 årligt eks.
pension). 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. familiesammensætning. Der stilles umøbleret tjenestebolig til rådighed efter
Udenrigsministeriets regler. Derudover dækkes bl.a. udgifter ift. forflyttelsesrejse, flytning, sundhedsforsikring, skole mv. i henhold til Udenrigsministeriets regler.
Det er en forudsætning for ansættelse, at du bliver sikkerhedsgodkendt. Gennemførelse
af online anti-korruptionskursus er obligatorisk for succesfulde kandidat.
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4.

Kravprofil/Kvalifikationer

4.1. Krav og forventninger vedrørende kandidatens formelle kvalifikationer:
Du har en relevant akademisk uddannelse, fx samfundsvidenskabelig eller naturvidenskabelig kandidatgrad. Derudover bør du have flere af følgende faglige kvalifikationer:
Du skal:
 Have bred viden om den danske energimodel og grøn omstilling i Danmark, herunder
viden om fjernvarme og havvind
 Solidt kendskab til dansk myndighedsarbejde
 Have forståelse for reguleringsmæssige og markedsmæssige muligheder og udfordringer
 Beherske dansk og engelsk på forhandlingsniveau.
Det er en fordel, hvis du har:
 International erfaring, særligt i forhold til kapacitetsopbygning og forandringsprocesser
 Solidt og bredt kendskab til danske erhvervskompetencer i energisektoren
 Erfaring med projektudvikling fra fjernvarme og/eller havvind
 Erfaring med at opnå finansiering til energiprojekter under vanskelige vilkår
 Viden om politiske forhold, nationalt og globalt
 Kendskab til Kina.
4.2. Krav og forventninger kandidatens personlige kvalifikationer:
 Diplomatiske evner og god kulturforståelse
 Gode evner for samarbejde, udvikling af netværk og kommunikation
 Stærk analytisk kapacitet og stort overblik, evnen til at kompleksitetshåndtere og navigere i et politisk komplekst landskab.
 Igangsætter, proaktiv, flittig, handlekraftig og selvstændig i opgavevaretagelsen
 Kommercielt mindset og evne til at se muligheder for danske løsninger og kompetencer
 Ambition og resultatorientering.
5.

Ansøgningsprocedure
Ansøgningsfristen er den 29. april 2019, kl. 12.00 (dansk tid). 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. Indledende samtaler og test uge 19-20 Mercuri Urval forestår disse.
5.2. Endelig jobsamtale med udvælgelsespanelet: 16. maj 2019.
5.3. Startdato er 1. august 2019.
6.

Kontakt
Du kan læse om Myndighedssamarbejdet på www.um.dk og få yderligere oplysninger om
stillingen ved henvendelse til specialkonsulent og teamleder i Energistyrelsen Anders Brix
Thomsen (tlf. +453392 6689, e-mail abt@ens.dk) eller chefkonsulent på ambassaden i
Beijing Anette Aarestrup (tlf. +86 18 61 2027 570, e-mail aneaar@um.dk) for at høre om
arbejdsvilkår og forhold i Beijing/Kina. Spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår bedes
rettet til Mercuri Urval, Susanne Bentkjær på tlf. 2125 2314, e-mail: susanne.bentkjaer@mercuriurval.com
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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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