Bedre Psykiatri søger talstærk og politisk skarp analytiker
Bedre Psykiatri vil være den nationale vidensbank om psykisk sygdom og pårørendes vilkår og opruster nu
på viden- og analysearbejdet. Vil du være med til at løfte den udfordring, og er du talstærk og politisk skarp,
er du måske vores nye analytiker.
Vi forventer, at du:
• kan udarbejde analyser og økonomiske vurderinger til brug for udvikling af Bedre psykiatris forslag
og er stærk på research
• kan formulere politiske udspil på baggrund af relevant viden og forskning
• kan analysere og vurdere udspil, rapporter m.v. fra andre aktører inden for sundhedsområdet
• sammen med gode kolleger kan lægge strategier for samspillet mellem analyser, politik og
kommunikation
Om dig:
• Økonom, statskundskaber eller lignende med politisk flair, fx fra en NGO, interesseorganisation
eller lignende
• Stærke analytiske evner kombineret med dokumenterede kompetencer ift. samfundsøkonomiske
beregninger
• Erfaring med politikudvikling med afsæt i viden, analyser, beregninger m.v.
• Erfaring med politisk indflydelsesarbejde og forstår kulturen i en politisk styret organisation
• Indsigt i sundhedsområdet og psykiatrien og erfaring med at samarbejde med frivillige vil være en
fordel, men er dog ikke et krav
Vi tilbyder:
• En god sag at kæmpe for og en forening i hastig udvikling
• En ambitiøs arbejdsplads med masser muligheder for at sætte sit præg på arbejdet
• En fleksibilitet og godt samarbejde på tværs af opgaverne
• En dedikeret, kreativ og social arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø centralt i København

Du kommer til at indgå i det kommende Videnscenter for Psykiatri & Pårørende med reference til vores
generalsekretær. Videnscentret er en del af Bedre Psykiatris sekretariat i Københavns indre by.
Stillingen er på 37 timer om ugen. Tiltrædelse d. 15. august 2018 eller hurtigst muligt herefter. Nærmere
oplysninger om stillingen kan rettes til sekretariatsleder Jane Alrø Sørensen på 2990 8646 og
js@bedrepsykiatri.dk
Der er frist for ansøgninger 4. juni 2018 kl. 12.00 til job@bedrepsykiatri.dk

