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Indledning 

AIDS-Fondet har indgået aftale med Mercuri Urval om rekruttering og udvælgelse af en direktør. 

Formål med notatet 

Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af tilgængeligt skriftligt materiale samt 
interview med flere hos AIDS-Fondet. 

Job- og kravprofilen udgør en fælles forståelsesramme for ansættelsesudvalget og Mercuri Urval i 
relation til opgaveområdet og profilen for direktøren, og danner således grundlag for udvælgelse af 
kandidater til samtale og for den endelige stillingtagen til kandidaternes egnethed.  
 
Derudover tjener job- og kravprofilen følgende formål: 

• Profilen kan indgå i besvarelsen af spørgsmål fra ansøgere, der på baggrund af annonce-
ringen/rekrutteringsprocessen ønsker supplerende oplysninger 

• Profilen skaber grundlag for vurdering af kandidaternes personlige og faglige kvalifikationer i 
forhold til de formulerede krav og forventninger. 
 

Ansættelsesudvalg 

Mercuri Urval samarbejder gennem hele ansættelsesprocessen med et ansættelsesudvalg, som 
består af følgende: 

• Dorte Kofod, Ledelsesrepræsentant  

• Heidi Slavin, Medarbejderrepræsentant i Bestyrelsen 

• Tonny Bønløkke Hertz, Medarbejderrepræsentant 

• Harun Demirtas, Bestyrelsesrepræsentant 

• Thomas R. Kristensen, Bestyrelsesrepræsentant 

• Holger Munck, Bestyrelsesrepræsentant 
 
Ansættelsesudvalgets opgave er sammen med Mercuri Urval at gennemføre ansættelsesprocessen 
og afgive indstilling til Bestyrelsen, der har ansættelseskompetencen. 
 

Kontaktoplysninger og ansøgning 

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at 
kontakte partner Susanne Bentkjær, Mercuri Urval, på telefon 2125 2314 eller e-mail: 
susanne.bentkjaer@mercuriurval.com. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og AIDS-
Fondet vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom.  
 
Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Lene Boesgaard, telefon 5076 1205, e-
mail: lene.boesgaard@mercuriurval.com 
 
Yderligere oplysninger om AIDS-Fondet findes på www.aidsfondet.dk 
 
Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk 
(referencenummer: DK-08038). Ansøgningsfristen udløber den 2. marts 2021 kl.12.00. 

  

mailto:lene.boesgaard@mercuriurval.com
http://www.aidsfondet.dk/
http://www.mercuriurval.dk/
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Om AIDS-Fondet  
 
Hvis ikke os. Hvem så? 

Historisk er AIDS-Fondet vokset ud af den aktivisme, som aids-epidemien skabte i 1980´erne. 
Organisationen er formet af den indignation, som sygdommen medførte hos dem, som blev ramt af 
epidemien, og er i dag stadig præget af brændende engagement for at begrænse smitten og gøre en 
forskel for dem, der er berørt at hiv.  
 
Skønt hiv og aids ikke længere automatisk er en dødsdom, kræver sygdommen hvert år mange 
menneskers liv på verdensplan, og mennesker som lever med hiv møder stadig fordomme og 
diskrimination. AIDS-Fondet arbejder for at forebygge hiv, både konkret via test og behandling, men 
også i nye forebyggelsesmetoder og forskningen i en kur mod hiv. Målsætningen er at få styrket 
rettighederne for de mest udsatte målgrupper, mennesker der lever med hiv samt bekæmpe stigma 
og diskrimination for at fjerne barrierer for en effektiv hiv-indsats. 
 
Hiv er sjældent kun en virus. Diagnosen er og var stærkt forbundet med stigmatisering og deraf 
følgende dårlig mental sundhed. Derfor arbejder AIDS-Fondet bredt med den seksuelle sundhed og 
har fokus på seksuel/mental sundhed og forbindelsen mellem seksualitet og skam, stigma mv, som 
langt fra er isoleret til seksuelle minoriteter og mennesker med hiv. Det er Fondets opgave at bringe 
rådgivnings- og antistigma erfaringer fra hiv-området ind i et bredere felt og dermed være til gavn for 
flere, målet hertil er den helhedsorienterede tilgang til forebyggelse og seksuel sundhed. 
 
AIDS-Fondet er en dedikeret og mangfoldig organisation, hvor medarbejderne og dets samarbejds-
partnere aktivt bringer sig selv, deres netværk og kreativitet i spil i forhold til Fondets sag. Det er en 
arbejdsplads med ildsjæle og stærke holdninger, der giver energi og drivkraft til arbejdet. En del af 
medarbejderne har tilknytning til Fondets målgrupper eller er på anden vis berørt af hiv, hvilket giver 
et personligt engagement i arbejdet.  

 
AIDS-Fondet har fokus på at nå de målgrupper, der er i størst risiko for at få hiv, herunder mænd der 
har sex med mænd, transpersoner og etniske minoriteter. Der arbejdes community-baseret med 
ambitionen om at være tæt på målgrupperne og hele tiden være relevante og have fingeren på pulsen 
i forhold til, hvad der rører sig.  
 
Ud over de nationale indsatser, arbejder AIDS-Fondet også internationalt via program- og projekt-
samarbejder med lokale partnere i en række afrikanske lande samt med at sikre en ambitiøs dansk hiv/aids 
indsats via det danske udviklingssamarbejde. AIDS-Fondets internationale arbejde har fokus på at 
bekæmpe hiv og stigma blandt de mest udsatte befolkningsgrupper, herunder sexarbejdere, mænd der 
har sex med mænd, transpersoner og kvinder generelt. Det er grupper, som dels er udsat for udpræget 
grad af diskrimination og stigmatisering og mange steder i tillæg hertil er kriminaliserede og forfulgte og 
ikke har adgang til relevante sundhedsydelser på lige fod med andre.  

AIDS-Fondet opererer i en anden virkelighed i dag, end da det blev etableret i 1985. Fondet står over 
for nye udfordringer og andre målgrupper end i 80’erne, og det stiller krav til, at organisationen 
løbende omstiller sig til udviklingen, arbejder normkritisk og forholder sig til en økonomi under pres. 
Det betyder en justeret retning for den oprindelige aktivismes engagement og hjerteblod og større 
krav til at fastholde AIDS-Fondets sag på den politiske dagsorden både kommunalt, regionalt og 
nationalt. Derudover arbejdes der tæt sammen med andre organisationer med tilknytning til mål-
grupperne. 
 
Ud over hovedkontoret i København har AIDS-Fondet kontor i Aarhus. 
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Strategiske indsatsområder 2020-2022 

1. Målgrupper og allierede er tættere på vores indsatser som udviklere, bærere og modtagere. 

2. Det nationale og internationale arbejde i organisationen inspirerer hinanden i målrettet samarbejde og 
videndeling. 

3. Sammenhængen mellem seksuel og mental sundhed afdækkes, dokumenteres og praktiseres. 
 

 

Organisering  

AIDS-Fondets medarbejdere er organiseret i 3 afdelinger; National afdeling, International afdeling og 
Politisk-Økonomisk afdeling. Hver afdeling ledes af en chefkonsulent med fagligt ansvar og en 
afdelingsleder. Afdelingslederne refererer til direktøren, og udgør tilsammen ledelsesgruppen.  

Direktøren har en engageret sparringspartner i bestyrelsen. Bestyrelsen har ud over forperson og 
næstforperson, seks medlemmer. Alle medlemmer er frivillige. 

 

Den aktuelle situation 

Nationalt 

For at nå målet, at Danmark bliver det første land uden nye hiv-smittede, arbejder AIDS-Fondet med 
koblingen mellem mental og seksuel sundhed. AIDS-Fondet tilbyder derfor både oplysning, 
forebyggelse, rådgivning, test og behandling, ikke kun af hiv, men af sexsygdomme i bred forstand. 
Checkpoint er et gratis og anonymt lavtærskeltilbud, som henvender sig i øjenhøjde til en bred 
befolkningsgruppe, men med ekspertise inden for særlige målgrupper. Som supplement til de tre 
nuværende Checkpoints i Odense, København og Aarhus, åbner nye klinikker i Aalborg, og på 
Frederiksberg. 
 
Oplysningsarbejdet centrerer sig i høj grad om ulighed i seksuel sundhed og om kampen for, at 
personer med hiv kan leve skamfrit med deres sygdom. AIDS-Fondet arbejder for at gøre 
forebyggelsesredskaberne tilgængelige for alle — også de, som ikke nødvendigvis opsøger dem. 
Checkpoint tilbyder i samarbejde med Hvidovre Hospital udlevering af PrEP til de mest hiv-udsatte 
grupper. Indførelsen af PrEP er entydigt en af de største sejre i AIDS-Fondets nyere historie. Selvom 
ordningen endnu ikke er ideel ift. at nå de allermest udsatte i hele landet, så er det helt afgørende, at 
vi i en politisk kontekst nu taler om, hvordan vi skal have PrEP i Danmark, og ikke længere om vi skal 
have PrEP i Danmark 
 
Chemsex, sex på stoffer, er en trussel mod en særligt udsat gruppes sundhed i Danmark. Koblingen 
mellem mental og seksuel sundhed bliver særligt tydelig i arbejdet med chemsex. Her spiller 
rådgivning en stor rolle. Temaerne er blandt andet ensomhed, fysisk og psykisk vold, hiv-relateret 
stress og internaliseret homofobi. 
 
I nationalt regi har det været nødvendigt at omprioritere ressourcerne og bruge mere tid på test og 
forebyggelsesrådgivning og mindre tid på rådgivningen af mennesker, der lever med hiv. Det er dog 
ingenlunde en afspejling af et faldende behov hos mennesker med hiv. Tværtimod omhandler 
samtalerne temaer som ensomhed/isolation, chemsex, fysisk/psykisk vold, hiv-relateret stress, 
internaliseret homofobi og i det hele taget en række psykiske forhold som angst, depression og 
selvmordstanker. Trods den dalende finansiering, henvisning og almindelige interesse i dette område, 
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vil det fortsat være vores opgave at tilbyde målrettet rådgivning til de mennesker, der gemmer sig i 
de pæne danske behandlingstal, og er dybt ramte af deres hiv-diagnose.  
 

Internationalt 

AIDS-Fondets internationale arbejde har særligt fokus på udsatte befolkningsgrupper, som ofte er 
udsat for stærk diskrimination, eller er direkte kriminaliserede. Mens hiv/aids-epidemien holdes på et 
kontrolleret niveau i mange vestlige lande, er aids fortsat den mest udbredte dødsårsag blandt kvinder 
i den fødedygtige alder globalt og en af de væsentligste dødsårsager blandt alle i Afrika syd for 
Sahara. Den globale aids-epidemi rammer fortsat dem, der i forvejen har mindst, og den rammer 
særligt udsatte grupper som mænd, der har sex med mænd, sexarbejdere, transpersoner samt 
kvinder ekstra hårdt. 37,9 mio. mennesker levede med hiv i 2019. Langt størstedelen i Afrika.  

AIDS-Fondets internationale arbejde hviler på to ben. Vi er dels engageret i partnerskabsbaseret 
programarbejde, hvor vi arbejder direkte med de særligt udsatte befolkningsgrupper med at bekæmpe hiv 
og de underliggende barrierer for hiv-bekæmpelse, herunder kriminaliserende lovgivning, stigma, 
diskrimination, vold og forfølgelse. Herudover arbejder vi politisk med henblik på at sikre en ambitiøs 
international hiv/aids indsats i den danske udviklingsbistand og globalt.  

Finansieringen til AIDS-Fondets internationale arbejde kommer fra CISU, virksomheder og fonde. I 2019 
lykkedes det i samarbejde med vores partnere at få den danske regering til at øge støtten til Den Globale 
Fond med 17 procent til 350 mio. kroner over de kommende tre år. Herved vil Danmark ifølge Den Globale 
Fonds estimater bidrage til at redde 16 millioner liv og forebygge 234 millioner nye tilfælde af aids, 
tuberkulose og malaria frem til 2023. Herudover lykkedes det at bibeholde det danske årlige bidrag på fem 
mio. kroner til hhv. IAVI og IPM på Finansloven for 2020. 

Pt. har Fondet et program i Uganda og Malawi i samarbejde med fire lokale samarbejdspartnere samt 
projektarbejde i Etiopien og Zambia.  

Kommunikation Politik Økonomi 

AIDS-Fondet forventer, at der i 2021 kommer indtægter på kr. 31,7 mio. kr og omkostninger på 27,3 mio. 
kr. og uddelinger for 4,8 mio. kroner. En del af den nye strategi bliver en mere fokuseret fundraisingindsats 
med vægt på større fonde og partnerskaber frem for på mindre events, når det gælder indtægter på den 
del af fondet, der ikke er projekter finansieret af offentlige midler. I det hele taget er corona-pandemien og 
dens alvorlige følgevirkninger en stor ubekendt faktor for både nationalt og internationalt arbejde i 2020. 

AIDS-Fondets politik- og kampagneindsats vokser og skal i den kommende tid i endnu højere grad 
understøtte vores fortalerarbejde for målgrupper både nationalt og internationalt. 
 
Et fokuspunkt for de kommende år er at styrke arbejdet med private bidragsydere. Det er en ambition 
at vokse på frie private midler for at sikre økonomien fremadrettet. Det kræver en samtænkning af 
kommunikation, engagement og kampagner og en tydelig direktør, som folk kan relatere til. 
 
Mange af vores kampagner er forebyggende oplysningsindsatser, men vi udvikler i øjeblikket på også 
at lave mere politiske og engagerende kampagner. Kampagner er vigtige for AIDS-Fondets udvikling. 
Vores kampagner og vores kommunikation er altid sexpositiv, normkritisk og inkluderen-
de. Traditionelt har kampagnearbejdet været opdelt i to indsatser; en antistigma-indsats og en 
forebyggelsesindsats.  
 
Antistigma-indsatsen arbejder for at gøre livet nemmere for mennesker, der lever med hiv. Den har 
haft sit fokus på at give generelbefolkningen en tidssvarende fortælling om livet med. Kampagnen har 
de sidste to år nået en yngre målgruppe med positive resultater. I 2020 havde kampagnen et reach 
på over én million mennesker, og den blev vist næsten 7 millioner gange i alt.  
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Forebyggelsesindsatsen har haft sit formål i at oplyse om sexsygdomme og god testadfærd. Al 
kommunikation om forebyggelse er knyttet til handlingsmuligheder for test og rådgivning i Checkpoint. 
De sidste par år er indsatsen blevet en del af den løbende kommunikation, hvilket har haft den positive 
effekt, at vi nu kan se større fremmøder, og vi ser også en voksende skare af genbesøgende, der 
tilvælger vores tilbud om test og rådgivning.  
 
I det kommende år er det planen at samtænke kampagneindsatserne i én løbende kampagneindsats, 
således at man løbende får budskaber om antistigma, nedbrydelse af fordomme relateret til sex og 
sexsygdomme, og budskaber om forebyggelse, gode råd, test og rådgivning.  

 

Stillingen som Direktør 
 

AIDS-Fondet søger en direktør med hjerte for at bekæmpe hiv og evnen til at påtage sig lederrollen, 
når organisationen skal samles om fælles mål, målgrupperne skal engageres og vores 
indsatsområder skal sættes på den politiske dagsorden.  
 
Direktøren vil få det samlede ansvar for AIDS-Fondets drift og udvikling. Med opbakning fra 
bestyrelsen og medarbejderne skal direktøren fortsætte og videreudvikle den linje, der er lagt i AIDS-
Fondets vision og strategi samt kunne skære igennem og tage beslutninger indadtil og udadtil.  

Opgaver og ansvar  

I samarbejde med organisationens afdelingsledere faciliterer direktøren samarbejde på tværs af 
AIDS-Fondet. Direktøren tager hånd om organisationen og samler medarbejderne om en fælles 
retning på en måde, der integrerer det skæve og aktivistiske med det professionelle og nærer 
medarbejdernes engagement, kreativitet og energi. Direktøren udvikler ledelsen og går foran som 
rollemodel for en inddragende og anerkendende ledelsesstil.  
 
Direktøren er AIDS-Fondets fortaler udadtil. Det kræver viljen og evnen til at gå ind i sagen og gøre 
den til sin egen. Direktøren repræsenterer Fondet, går foran og har modet til at bringe visioner og mål 
i omverdenens fokus. Det handler om at skabe bevågenhed politisk såvel som i den brede befolkning. 
 
Direktøren inspirerer og engagerer målgrupperne blandt andet ved at være synlig i miljøerne og 
inddrage aktører fra målgrupperne i AIDS-Fondets arbejde.  
 
Direktøren skal sikre politisk opbakning og en bæredygtig og sund økonomi, der udgør et stabilt 
fundament for en organisation i udvikling.  
 
Direktørens ansvar og opgaver omfatter desuden:  

• Daglig ledelse af organisationen  

• Overordnet ansvar for fondets drift og økonomi  

• Bestyrelsesarbejde 

• At have fingeren på pulsen ift. forebyggelse og vilkår for mennesker, der lever med hiv samt andre 
udsatte grupper. Se tendenser og muligheder og handle på dem.  

• At være opdateret på hvad der sker politisk og drive AIDS-Fondets agenda fremad At netværke 
med grupperinger i målgrupper, samarbejdspartnere, politikere og andre interessenter.  
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Succeskriterier  

Efter de første år forventes den nye direktør at være lykkedes med følgende:  
 
Hiv på den politiske dagsorden  
Hiv og seksuel sundhed er fastholdt på den politiske dagsorden. Området har bevågenhed og 
opbakning blandt politikere, meningsdannere og den brede befolkning.  
 
Et stærkt fællesskab 
Direktøren er en erfaren leder, som evner at sætte en klar fælles retning. Organisationen er præget 
af stabilitet, fællesskab og samarbejde. Der er trivsel, tillid og tryghed som base for, at 
medarbejdernes engagement og kreativitet investeres i en fokuseret indsats, der gør en forskel for 
målgrupperne.  

 
Profil  
 
I udvælgelsesprocessen vil såvel den faglige erfaringsbaggrund som de ledelsesmæssige og 
personlige kompetencer blive vægtet. Det er essentielt, at direktøren brænder for sagen, har en stor 
rummelighed og kan fastholde hiv og seksuel sundhed på den politiske dagsorden.  
 
Direktøren for AIDS-Fondet skal være en dygtig netværker, der naturligt begår sig og skaber 
tillidsfulde relationer blandt både medarbejdere, målgrupper, politikere og samarbejdspartnere.  
 
Det er en fordel med kendskab til LGBT+ miljøet. Det er afgørende, at den nye direktør er rummelig 
og har fokus på normkritik, er nysgerrig på målgrupperne og har forståelse for levevilkårene for 
personer, der lever med hiv.  
 
Nedenfor beskrives de væsentligste forventninger til kandidatens erfaringer, faglige baggrund og 
personlige kompetencer.  

 

Formelle kvalifikationer  

• Ledelseserfaring og gerne erfaring med ledelse af ledere  

• Erfaring med politisk arbejde, gerne fra en lignende NGO  

• Erfaring med internationalt programarbejde er en fordel 

• Formidlingserfaring, kende til mediehåndtering og evne til at begå sig i pressen  

• Gerne erfaring med fundraising samt forståelse for de sundhedsfaglige politikker på området 

• Behersker engelsk flydende. 

 

Ledelsesmæssige kompetencer  

• Du har politisk tæft og er en stærk kommunikator  

• Du er lyttende, inddragende og dialogsøgende  

• Du har gennemslagskraft, handlekraft og er beslutningsdygtig  

• Du kan skabe opbakning, fællesskab og følgeskab  

• Du kan stå fast og tåler at blive udfordret – også fra interne rækker  

• Du forstår økonomi og kan læse et regnskab  

• Du er en god strateg – ser og griber muligheder, positionerer AIDS-Fondet og skaber udvikling  
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Personlige kompetencer 

• God situationsfornemmelse og empati, som man mærker i din ledelse  

• Fordomsfri, rummelig og nysgerrig  

• Modig og ligefrem – du tør udfordre, gå foran og sætte retningen  

• Du kan balancere aktivisme og professionalisme, uden at blive kedelig  

• Kreativ og eksperimenterende  

 

Ansættelsesvilkår  

Stillingsbetegnelsen er direktør. Direktøren refererer til bestyrelsen. Lønniveauet tager sit afsæt i 
ansøgerens baggrund og kvalifikationer. Den nuværende løn er på 850.000 kr. årligt inkl. pension.
  

Der forventes tiltrædelse 01.05.2021. 

 
Proces- og tidsplan 
 

AKTIVITET DATO 

Ansøgningsfrist 3. marts 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtalerunde 5. marts 

Indledende samtaler 9. marts 

Test, personvurdering og referencetagning Uge 10 og 11 

Rapportering og anden samtalerunde 16. marts 

Forhandling og ansættelse Uge 11-12  

Tiltrædelse Ca. 1. maj 2021 

 
Ansøgning  
 
Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk 
(referencenummer DK-08038) senest den 3. marts 2021 kl. 12.00.  
 
Alle kvalificerede uanset køn, kønsudtryk, alder, seksuel orientering, etnisk oprindelse eller hiv-status 
opfordres til at søge stillingen.  


