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Fundraiser til Gribskov Kommune
Gribskov Kommune skal etablere en strategisk orienteret fundraisingfunktion i Center for Strategi og 
HR. Vi  har gennem årene fået bevilget fonds- og puljemidler til en række forskellige projekter. Med 
ansættelse af en fundraiser, er det vores forventning at kunne tiltrække betydeligt flere eksterne 
midler til støtte for finansieringen af særlige projekter og programmæssige indsatser. Det handler bl.a. 
om at højne den faglige kvalitet i arbejdet, ligesom en supplerende ekstern finansiering kan gøre det 
muligt at arbejde med en større projektvolumen. Har du den fornødne erfaring, viden og kunnen til at 
være en drivende kraft i vores fælles indfrielse af denne ambition?

Om dig og jobbet
Vi lægger vægt på, at du har erfaring med strategisk fundraising og gennemførelse af projekter med 
støtte fra offentlige og private fonde, EU-programmer og erhvervslivet. Det er en del af din profil, at du 
qua dit arbejde, har opbygget et velfungerende netværk blandt betydende fonde og relevante 
personer. Du er således stærk i det relationelle arbejde og en god kommunikator og formidler i skrift 
såvel som i tale. Størsteparten af vores strategiske projekter er i disse år forankret bygge- og 
anlægsaktiviteter, hvorfor du gerne må have erfaring fra dette område. Du kan dokumentere 
betydelige resultater af din indsats som fundraiser. Vi forventer af dig at du hurtigt etablerer et 
systematisk overblik over kommunens strategier. Dette overblik skal du bruge til, blandt andet at 
kunne anbefale koncernledelsen, hvilke projekter der kan søges midler til og hvor. På de store 
strategiske ansøgninger er det dig, der skal stå for at skrive ansøgning, koordinere med fagområdet 
m.v. 

Du skal sikre et samlet overblik over de ansøgninger, små som store, som kommunen har ude til 
fonde og puljer. Formålet er at sikre den fornødne koordination af hvor og til hvad der søges penge. 
Dette inkluderer også mindre, afgrænsede projekter du ikke selv er aktivt involveret i udførelsen af. Du 
skal holde dig ajour med puljer og fonde og vurdere deres egnethed i forhold til kommunens 
strategiske projekter. Du skal skrive ansøgninger til de relevante puljer/fonde i et samarbejde med 
fagmedarbejdere, ligesom du skal fungere som rådgiver for organisationen. Du skal skal indgå i 
relevante netværk for fundraisere i Danmark, herunder sikre en god og tillidsfuld relation til det 
EU-kontor der er etableret, hvor Danmark har en medarbejder ansat, ligesom du skal deltage i det 
netværk der er i forhold til det.

Om arbejdsstedet
Vi er en kompleks og omskiftelig organisation, hvor forandring og udvikling er vigtige kendetegn. Vi 
har et værdibaseret og anerkendende afsæt i vores samspil. Vi er optaget af strategisk 
kompetenceudvikling, som betyder, at vi prioriterer kompetenceudvikling, der både er rettet mod 
kerneopgaverne og er tæt på den daglige praksis. Hos os får du en spændende arbejdsplads med 
fokus på udvikling og med mulighed for indflydelse på flere elementer i centrets samlede 
ansvarsområde. Stillingen er en fuldtidsstilling placeret i Center for Strategi og HR, team Udvikling og 
Kommunikation.

Succeskriterier
Kommunen har gennem alle årene fået penge fra fonde og puljer til forskellige projekter. Med en 
ansat fundraiser er forventningen at vi kan trække betydeligt flere midler til kommunen. Du vil blive 
målt på de projekter, hvor du selv har skrevet ansøgningen eller på anden måde har sikret at 
kommunen fik pengene. 

Ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Tiltrædelse 1. juni 2017 
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eller efter aftale.

Yderligere oplysninger : Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, er du velkommen 
til at kontakte teamleder for Udvikling og Kommunikation Anders Petersen på tlf. 72496638 eller 
konsulent Alice Ballin på tlf. 72496688.

Ansøgningsfrist: Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som skal være os i hænde senest 4. april 
2017. 

Tidsplan: Første samtalerunde afholdes den 20. april 2017. Anden samtalerunde afholdes den 25. 
april 2017.
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