
Danske Studerendes Fællesråd (DSF) søger ny sekretariatsleder 
Tiltrædelse: 1. oktober eller hurtigst muligt. Ansøgningsfrist: 10. august. 

DSF er en interesseorganisation for studerende på lange videregående uddannelser i 
Danmark og repræsenterer via 20 medlemsorganisationer ca. 170.000 studerende. I det 
daglige er DSF ledet af et forretningsudvalg bestående af fem studerende, som alle tager 
mindst et år ud af kalenderen for at arbejde fuldtid med studenterpolitik. Udover den 
daglige ledelse har vi en bestyrelse bestående af vores medlemsorganisationer, som har 
ansvaret for de større strategiske og politiske beslutninger. 

Som sekretariatsleder bliver du leder for sekretariatets ansatte, som består af en 
udviklingskonsulent, bogholder og en studentermedhjælper. Du bliver ansvarlig for den 
daglige drift, personaleledelse, udvikling af organisationen, fundraising, økonomistyring 
og budget samt understøttelse af foreningens politiske arbejde.   

Du kommer til at arbejde på en initiativrig arbejdsplads med rod i elev- og 
studenterbevægelsen, som har et meget stort netværk, stort udviklingspotentiale og et 
højt ambitionsniveau trods en begrænset økonomi. Du skal ikke være bange for at tage 
fat, også med en række praktiske opgaver til gengæld tilbyder stillingen stor fleksibilitet 
i forhold til at byde ind med nye ideer til projekter og hvordan du løser dine opgaver.  

Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet: 
• Personaleledelse af medarbejderne på et lille og hårdtarbejdende sekretariat 
• Fundraising, budget- og økonomistyring og øvrige administrationsopgaver 
• Tænke i arbejdsgange og udvikle på den interne organisering.  
• Løbende udviklingsopgaver og styring af projekter, som skal understøtte de 

politiske prioriteter 
• Strategisk udvikling af organisationen i samarbejde med forretningsudvalget 
• Være en central person i Elev- og Studenterbevægelsen samt understøtte Elev- og 

Studenterkooperativet og Students Organizing for Sustainability. 
• Tovholderfunktion i forhold til afholdelse af DSFs politikkonferencer som er 

DSFs øverste myndighed, deltagelse på Folkemødet mv.  
• Praktiske og administrative opgaver i forbindelse med internationale projekter, 

kampagner, demonstrationer og politiske aktiviteter.  

Vi forventer at du:  
• Har erfaring med ledelse, budget- og økonomistyring 
• Er fleksibel og samarbejdsvillig, også når det kommer til praktiske opgaver 
• Er loyal over for DSF’s formål, vedtægter og politiske arbejde og har forståelse for, 

hvad det vil sige at arbejde i en politisk styret organisation 
• Har lyst til at være en del af en social arbejdsplads 
• Er initiativrig, selvstændig og har lyst til at udvikle organisationen 



Arbejdsstedet er på DSF’s sekretariat i Jernbanegade i København V. 
Arbejdsbelastningen svarer i gennemsnit til en fuldtids arbejdsuge, dog er arbejdstiden 
fleksibel. Til stillingen er der mulighed for efteruddannelse. Vi er ikke lønførende, men 
løn forhandles efter kompetencer.  

Har du spørgsmål vedr. stillingen er du velkommen til at kontakte 
forretningsudvalgsmedlem Julie Lindmann mobil: 28565219 e-mail julie@dsfnet.dk. 
Bortset fra uge 27 grundet ferie. Ansøgninger sendes til sidstnævnte mailadresse, 
mærket ”Sekretariatsleder”.  Første samtale ville blive afholdt d. 17. eller 18. august.  

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset køn, alder, religion eller etnisk baggrund. 
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