Dansk Råd for Genoplivning

Erfaren projektleder til nyoprettet sekretariatslederfunktion i Dansk Råd for Genoplivning:

Vær med til at sikre, at flere overlever hjertestop i Danmark
Dansk Råd for Genoplivning (DRG) har som mål, at flere træder til med livreddende
førstehjælp og dermed også, at flere overlever et hjertestop uden for hospital. DRG har i
mange år haft et strategisk samarbejde med TrygFonden, der ligeledes arbejder for at øge
overlevelsen efter hjertestop.
Til en nyoprettet stilling søges nu en erfaren projektleder til DRG, som med støtte fra
TrygFonden skal udvikle og opbygge et sekretariat, der kan koordinere indsatsen på
genoplivningsområdet i Danmark. Du vil få titel af sekretariatsleder, men der indgår ikke
umiddelbart medarbejderansvar.
DRG ønsker at være dagsordensættende på genoplivningsområdet, og du vil få en central rolle
i at planlægge, organisere og eksekvere DRG’s strategi i samarbejde med DRG’s bestyrelse,
TrygFonden og vores øvrige samarbejdspartnere.
Du bliver en del af en tværfaglig medlemsorganisation med stor diversitet, og derfor skal du
kunne begå dig blandt mange aktører, professionelle og frivillige med forskellige dagsordener,
størrelser og ressourcer. Din arbejdsplads er placeret i Region Hovedstadens Præhospitale
Virksomhed i Ballerup, som har ansvaret for regionens samlede akutberedskab. Her bliver du
en del af et sundhedsfagligt og forskningsaktivt miljø.
Du skal:








Udvikle og opbygge et sekretariat for DRG
Udvikle sekretariatet så det efter projektperioden er økonomisk bæredygtigt
Sikre en professionel og rettidig kommunikation mellem DRG’s bestyrelse og
medlemsorganisationerne
Yde sekretariatsbistand for DRG’s bestyrelse herunder budgetstyring og den daglige
kontakt til den europæiske samarbejdsorganisation European Resuscitation Council
(ERC)
Varetage det organisatoriske arbejde omkring Hjertestarterdagen og andre større
projekter
Arbejde for at fremme samarbejdet mellem DRG, TrygFonden og regionernes
præhospitale organisationer om forskning og formidling af resultater fra Dansk
Hjertestopregister
Samle den nyeste internationale og nationale viden på området og omsætte det til
borgerrettede agendasættende aktiviteter, herunder sikre udvikling af hjemmeside og
bringe DRG i spil på de sociale medier

Om dig:









Du er vant til at håndtere og løse komplekse problemstillinger og har erfaring med
projektledelse
Du kan arbejde struktureret og bevare overblikket, men samtidig have sans for detaljen
Som person er du robust, handlekraftig og selvstændig
Du er passioneret om dit arbejde og besidder ordentlighed i samarbejdet med andre
Du er flydende i dansk og engelsk – mundligt som skriftligt
Du er god til at formidle kompliceret viden til den brede befolkning og har erfaring med
pressearbejde
Du kan administrere budget og regnskab og har mod på at skabe et økonomisk
bæredygtigt sekretariat
Du har en videregående uddannelse på kandidatniveau eller tilsvarende

Dansk Råd for Genoplivning

Det vil ikke være en ulempe, at du:




har arbejdet med det sundhedsfaglige system i Danmark
har kendskab til førstehjælpsområdet
har erfaring i arbejdet med forandringsteorier og adfærdsændrende kampagner i alle
faser – fra idéudvikling og eksekvering til evaluering

Opbygningen af DRG-sekretariatet er et led i det strategiske samarbejde mellem DRG og
TrygFonden. DRG-sekretariatet er økonomisk understøttet af TrygFonden i en projektperiode,
hvorefter det forventes, at du har etableret et økonomisk bæredygtigt sekretariat blandt andet
ved indtægter fra kursusaktiviteter, kongresser o.l.
DRG er en tværfaglig organisation, der består af en række medlemsorganisationer, herunder
lægevidenskabelige selskaber med interesse og specialviden inden for basal og avanceret
hjertelungeredning. DRG rådgiver og samarbejder med organisationer og sundhedsfaglige
myndigheder inden for såvel basal som avanceret hjertelungeredning. DRG arbejder for at
udbrede kendskabet til emner med relation til basal og avanceret hjertelungeredning for
læger, andre sundhedsfaglige personer og lægfolk. DRG er en del af det Europæiske Råd for
Genoplivning (European Resuscitation Council – ERC) og søger i samarbejde med beslægtede
nationale og internationale organisationer at udbrede kendskabet til hjertelungeredning.
www.genoplivning.dk og www.erc.edu
TrygFonden har et strategisk samarbejde med DRG.
www.trygfonden.dk
Som sekretariatsleder refererer du til DRG’s formand. Fysisk er arbejdspladsen forankret i Den
Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i Region Hovedstaden, Telegrafvej 5, 2750
Ballerup. Akutberedskabet har ansvaret for de sundhedsfaglige 1-1-2-opkald, opkald til
Akuttelefonen 1813 samt ambulancer og akutlægebiler mv.
https://www.regionh.dk/om-region-hovedstaden/Den-PraehospitaleVirksomhed/Sider/default.aspx
Jobbet som sekretariatsleder er en fuldtidsstilling. Der er tale om en 2-årig projektansættelse
med forventelig 1 års forlængelse, hvorefter stillingen efter planen gøres permanent. Den
samlede lønpakke inkl. pension udgør mellem 500.000-600.000 kr. alt efter kvalifikationer.
Det tilsigtes, at du kan begynde i august 2016 – dette aftales nærmere. Du skal yderligere
påregne at arbejde i en del af skolernes efterårsferie, hvor DRG og TrygFonden står bag
Hjertestarterdagen søndag den 16. oktober 2016.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Reinholdt Schultz på tlf:
26 72 80 72.
Der er ansøgningsfrist den 2. maj 2016. Send din ansøgning, CV med billede samt relevant
dokumentation og mindst to referencer inkl. begrundelse for valg af referencer til
drgjob@mannov.dk. Samtaler forventes afholdt den 17.-25. maj 2016.

