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JOBPROFIL 
 

SEKTORRÅDGIVER 
Byudvikling med fokus på vand 

 
TIL 

DEN DANSKE AMBASSADE I INDIEN 
 

Referencenummer: 2020/INDSSC.02 
 

 
1. Indledning 

 
Den indiske regering prioriterer byudvikling højt, og herunder udvikling af vandsektoren. Baggrunden er 
en kraftig urbanisering, hvor målet for regeringen er at skabe bæredygtige rammer for de nuværende 
400 millioner byboere samt de yderligere 400 millioner mennesker, der vil bosætte sig i indiske byer 
inden 2040. De indiske myndigheder mangler kapacitet til at imødegå de store udfordringer, som den 
hastige urbanisering medfører. En af de største udfordringer er vandforvaltning for at sikre en byudvikling 
med rene floder, søer og rent drikkevand til alle. Derfor efterspørger Indien kompetencer inden for bl.a. 
integreret vandhåndtering, vandplanlægning og spildevandshåndtering. I 2016 lancerede den indiske 
regering et såkaldt ”100 Smart Cities-program”, der øremærkede DKK 100 milliarder til udviklingen af 
udvalgte indiske byer. En af de udvalgte byer var Udaipur i Rajasthan. Prioriteringen af vandsektoren 
blev i juni 2019 fulgt op da Indiens premierminister Narendra Modi lovede rent drikkevand til alle inden 
2024, og afsatte USD 50 milliarder til at nå målet.  
 
I 2018 indgik Udaipur og Aarhus Kommune et myndighedssamarbejde om byudvikling med fokus på 
vandforvaltning. Samarbejdet forventes at fortsætte til 2024, og påtænkes udvidet til i højere grad at 
inddrage delstats- og nationalt niveau samt have øget fokus på at den danske vandsektor kan engagere 
sig i løsning af udfordringerne i Indien. 
 

1.1. Om myndighedssamarbejdet: 
 

Formålet med myndighedssamarbejdet er at bidrage med danske kompetencer og erfaringer for at 
fremme gode rammebetingelser for grøn omstilling og bæredygtig udvikling i partnerlandene. Herigen-
nem styrkes også bilaterale relationer og danske erhvervsinteresser. 
 
I 2020 er der 39 myndighedssamarbejder inden for områder med dansk ekspertise: energi, fødevaresik-
kerhed, vand, miljø, sundhed, arbejdsmiljø, søfart, immaterielle rettigheder, uddannelse og byudvikling 
i både fattige, stabile lande samt transitions- og vækstøkonomier.   
 
På ambassaden i New Delhi er der fire myndighedssamarbejder inden for byudvikling, energi, immate-
rielle rettigheder og miljø. 
 
Aarhus Kommune har – udover myndighedssamarbejdet i Indien – også myndighedssamarbejder in-
denfor byudvikling og vandsektoren i Sydafrika og Ghana. Myndighedssamarbejderne er en del af en 
række projekter inden for Aarhus Kommunes Internationale Strategi for Vækst. 
 
Læs mere om myndighedssamarbejdet her. 
 

1.2. Hensigten med jobprofilen: 
Profilen beskriver de vigtigste opgaver i stillingen, de nærmere ansættelsesforhold samt kravene til kan-
didaterne både de professionelle og de personlige.   
 

  

https://um.dk/danida/danida-business/myndighedssamarbejde/
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1.3. Udvælgelsesudvalgets sammensætning: 
 
Ansøgere til stillingen udvælges af den danske ambassade i Indien i samarbejde med Aarhus Kommune 
i Danmark. Begge parter vil være repræsenteret ved jobsamtalen. Mercuri Urval deltager i processen 
ved at facilitere rekrutteringsprocessen generelt samt gennemføre personlighedstest og testinterviews 
med de udvalgte kandidater og deltage i det endelige interview. Det endelige interviewpanel består af 
souschef Steen Malthe Hansen fra ambassaden i Indien, afdelingschef for Vand og Natur Simon Grün-
feld fra Aarhus Kommune samt en repræsentant fra Myndighedssekretariatet i Udenrigsministeriet og 
konsulenten fra Mercuri Urval. 

 
 
2. Projektet  

Nærværende myndighedssamarbejde gennemføres i tæt samarbejde mellem Aarhus Kommune, am-
bassaden i Indien og Udaipur Municipal Cooperation. Aarhus Kommune indgår i myndighedssamarbej-
det i partnerskab med Aarhus Vand. 
 
Projektet omfatter følgende hovedelementer: 

• Udvikling af vandmiljø, natur og bymiljø omkring floder og søer som et element i en bæredygtig 
byudvikling 

• Forbedret vandkvalitet - planlægning og drift af spildevand, inkl. energiproduktion. 

• Forbedret drikkevandsforsyning - planlægning og drift. 

• Digital forvaltning 

• Øget samarbejde med delstats- og nationalt niveau 

• Forbedring af mulighederne for at den danske vandsektor kan engagere sig i løsning af vand-udfor-
dringerne i Indien. 

 
Fase 1 af projektet løber fra juni 2018 og frem til juni 2021. Der er indgået en ny ”Memorandum of 
Understanding” med Udaipur om at forlænge samarbejdet frem til december 2022. 
 
 

3. Stillingen 
 

3.1. Kontraktperiode: Forventes at starte den 1. oktober 2020 eller snarest muligt derefter. Kontrakten gælder 
frem til den 31. juli 2023. Mulighed for forlængelse. 
 

3.2. Arbejdssted: Ambassaden i Indien  
 

Ambassaden i New Delhi har i ca. 60 medarbejdere, herunder 12 udsendte medarbejdere fordelt på 
ambassadens ledelse, politiske/økonomiske, kommercielle, konsulære og administrative afdelinger 
samt på Innovationscenter Danmark (ICDK), der har hjemsted på Generalkonsulatet i Bangalore, men 
som også indgår som en integrereret del af ambassaden. Dertil kommer et Generalkonsulat i Bangalore, 
der ledes af en udsendt medarbejder. Administrativt vil du indgå i det politisk-økonomiske team, der 
ledes af den politiske chef. 
 
Personalemæssigt vil du referere til ambassadens politiske chef. Det politiske team består p.t. af en 
udsendt politisk chef, en række indiske lokalt ansatte medarbejdere, 4 sektorrådgivere inkl. dig selv. 
Ambassaden i New Delhi er en travl og dynamisk repræsentation. Den er af Udenrigsministeriet udpeget 
til at være en klimafrontpost ambassade, hvilket indebærer et øget fokus på den grønne omstilling gen-
nem teknisk samarbejde og grønt diplomati. Du skal med stort engagement og overblik arbejde med 
mange forskellige partnere og i tæt koordination med Aarhus Kommune og dine kolleger på ambassa-
den.  
 

3.3. Ansættelsesvilkår:  
 

Som sektorrådgiver er du ansat af Udenrigsministeriet, placeret på Danmarks ambassade i New Delhi 
og indgår i ambassadens personale.  
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Du får en tidsbegrænset ansættelse med slutdato den 31. juli 2023. Løn- og ansættelsesvilkår vil være 
i henhold til AC-overenskomsten i staten (alle tal er angivet i oktober 2019-niveau). Du vil få en basisløn 
(eks. pension) som specialkonsulent på kr. 493.298 årligt samt funktionstillæg på kr. 28.881 årligt sva-
rende til en årsløn på i alt kr. 611.471 inkl. pension. Der vil derudover være mulighed for evt. tildeling af 
kvalifikationstillæg med udgangspunkt i relevant erfaring og kompetencer. Lønnen vil være skattepligtig 
i Danmark. 
 
Under udsendelsen får du endvidere et skattefrit udetillæg fastsat i henhold til leveomkostningerne på 
posten, som beregnes med udgangspunkt i dine personlige forhold, herunder bl.a. familiesammensæt-
ning. Der stilles umøbleret tjenestebolig til rådighed efter Udenrigsministeriets regler. Derudover dækkes 
bl.a. udgifter ift. forflyttelsesrejse, flytning, sundhedsforsikring, skole mv. i henhold til Udenrigsministeri-
ets regler.  
 
Det er en forudsætning for ansættelse, at du bliver sikkerhedsgodkendt.  
  

3.4. Ansvarsområder:  
 
Som sektorrådgiver vil du være bindeled mellem Aarhus Kommune, samarbejdspartneren Aarhus Vand 
og partnermyndigheder i Indien, som ud over bystyret i Udaipur City kan være delstatsstyret i udvalgte 
stater, ministerier, offentlige tænketanke m.m. Du vil have dit daglige arbejde i New Delhi, men med 
hyppige rejser i Indien, bl.a. til Udaipur. 
 
Sektorrådgiveren bliver hovedansvarlig for at opdyrke relationer og være bindeled til relevante myndig-
heder og aktører inden for bæredygtig byudvikling med særligt fokus på vandsektoren.  Sektorrådgiveren 
skal desuden tilegne sig viden om væsentlige muligheder og udfordringer inden for denne sektor. Begge 
dele skal ske i et tæt samarbejde med sektorrådgiveren for miljø.   
 
I samarbejde med projektlederen og teamet fra Aarhus skal du sikre projektets fremdrift med de lokale 
samarbejdspartnere. Det er et overordnet mål, at der opnås lokalt ejerskab til projektet hos de delta-
gende myndigheder. Ejerskabet skal sikre projekternes gennemførelse samt eventuelt definition af frem-
tidige tiltag i vandsektoren. 
 
Myndighedssamarbejdet omhandler myndighedsopgaver, men er samtidig en mulighed for at arbejde 
med de bæredygtige løsninger, som dansk erhverv kan tilbyde inden for vandsektoren, og hvordan dan-
ske styrkepositioner bedst bringes i spil i Indien. Du skal opbygge og vedligeholde netværk blandt et 
bredt felt af aktører - så som erhvervsorganisationer, virksomheder, forskningsinstitutioner, politikere og 
nyhedsmedier. Og du skal bruge dine kontakter og viden til at fremme både myndighedssamarbejde og 
erhvervsinteresser ved at formidle danske erfaringer og fremme kendskab til danske politikker, regule-
ringer og løsninger på området. 
 
Som en den af den politiske afdeling, skal du samtidig samarbejde med ambassadens handelsafdeling 
samt Innovationscenter Danmark inden for områder relateret til byudviklings- og vandsektoren. Herun-
der bliver du projektleder for Danmarks nystartede ”Urban Living Lab for Sustainable and Smart Cities 
in India”, som har til formål at bringe globale løsninger til indiske byer og bidrage til Indiens implemente-
ring af deres 100 Smart Cities Programme. 
 
Din arbejdsdag vil omfatte en bred vifte af opgaver - fra møder med samarbejdspartnere til rapportskriv-
ning samt forberedelse af besøg fra og til Danmark. Du vil få en blæksprutte-funktion, hvor både større, 
strategiske såvel som mindre, praktiske opgaver vil lande på dit bord. 
 
Du vil i meget høj grad arbejde selvstændigt og i tæt dialog med den projektansvarlige medarbejder i 
Aarhus Kommune og i koordination med ambassadens øvrige afdelinger. 
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4. Kravprofil/Kvalifikationer 
  
4.1. Krav og forventninger vedrørende kandidatens formelle kvalifikationer:  

 
Du har en relevant akademisk uddannelse, fx samfundsvidenskabelig eller naturvidenskabelig kandidat-
grad med minimum 5 års relevant erfaring. Derudover bør du have flere af følgende faglige kvalifikatio-
ner: 
  

• Erfaring fra arbejde inden for vand og spildevand eller miljø generelt og helst i kontekst af byudvikling 
og byplanlægning mht. politikformulering, regulering og planlægning  

• Erfaringer fra arbejde inden for en politisk ledet organisation / offentlig forvaltning  

• Forståelse for potentialerne i myndighedssamarbejde med hensyn til opbygning af tillid og opnåelse 
af ejerskab 

• Forståelse for de reguleringsmæssige og markedsmæssige muligheder og udfordringer 

• Formidling af resultater og udbredelse af kendskabet til danske løsninger; blandt andet via ambas-
sadens nystartede ”Urban Living Lab for Sustainable and Smart Cities in India” 

• International erfaring, særligt kapacitetsudvikling og forandringsprocesser  

• Godt kendskab til danske erhvervskompetencer, gerne inden for vandsektoren  

• Dansk netværk i vandsektoren samt forståelse for de rammevilkår, der er vigtige for sektoren 

• Viden om politiske forhold, nationalt og globalt 

• Erfaring med projektudvikling, hvor mange interessenter indgår  

• Behersker dansk og engelsk på forhandlingsniveau i tale og på skrift. 

• Erfaring fra Indien f.eks. gennem tidligere samarbejde eller ophold, relationer mv. vil være en fordel 
men er ikke et krav. 

 
4.2. Krav og forventninger til kandidatens personlige kvalifikationer:  

 
 Ud over de faglige kvalifikationer fordrer stillingen:  
  

• Diplomatiske evner og god kulturforståelse 

• Gode evner til at udvikle netværk og kommunikation 

• Stærk analytisk kapacitet og stort overblik 

• Igangsætter, proaktiv, flittig og handlekraftig og selvstændig i opgavevaretagelsen 

• Gode samarbejdsevner samt koordinering  

• Vedholdende, ambitiøs og resultatorienteret 

• En god kommunikator, der kan formidle klare budskaber. Evner at skrive og holde taler, oplæg og 
præsentationer som ekspert med gennemslagskraft. 

• Sympatisk og inspirerende. 
 

 
5. Ansøgningsprocedure 

 
Stillingerne søges på www.um.dk under job/ledige stillinger. Klik nederst i det relevante opslag på ”søg 
stillingen”. Vi ønsker en målrettet ansøgning, der også skal indeholde oplysninger om uddannelse, tidli-
gere arbejde, kvalifikationer, sprogkundskaber, m.v. Vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en 
ansøgning.  

. 
5.1. Ansøgningsfrist: den 28. juli 2020. 

 
5.2. Indledende samtaler og test: uge 32.  

Mercuri Urval forestår disse i Hellerup eller Aarhus. 
 

5.3. Endelig jobsamtale med udvælgelsespanelet: den 6. august 2020. 
 

5.4. Tiltrædelse: den 1. oktober 2020. 
 
 

http://www.um.dk/
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6. Kontakt 
 
Du kan læse om Myndighedssamarbejdet på www.um.dk og få yderligere oplysninger om stillingen ved 
henvendelse til: Afdelingschef Simon Grünfeld fra Aarhus Kommune, tlf. + 45 5172 4822, e-mail 
grsi@aarhus.dk, og souschef Steen Malthe Hansen på ambassaden i Indien for at høre om arbejdsvilkår 
og forhold i Indien, tlf. +91 1142 09 0728, e-mail stehan@um.dk / delamb@um.dk.  

 
Spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår bedes rettet til Mercuri Urval, Susanne Bentkjær på tlf. 2125 
2314, e-mail: susanne.bentkjaer@mercuriurval.com. 

 
 

http://www.um.dk/
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