den 19. august 2019

DVCA søger politisk konsulent med indsigt i erhvervsregulering
Har du dyb indsigt i fx finansiel lovgivning, skattelovgivning og erhvervslivets regulering? Er du analytisk og
politisk tænkende, når politiske projekter skal have flyvehøjde? Og vil du være med til at sætte danske
iværksættere og investorer på den politiske dagsorden? Så er et arbejde i DVCA måske noget for dig!
DVCA – Brancheforeningen for venture- og kapitalfonde samt business angels - dækker hele økosystemet af
aktive ejere, der med risikovillig kapital investerer i danske og udenlandske virksomheder. Det er et økosystem
i udvikling, der spiller en stadigt stigende samfundsøkonomisk rolle. Men samtidig er det også et økosystem,
som er omfattet af en vidtgående og kompliceret lovgivning, hvoraf en stor del stammer fra EU.
Derfor har vi behov for at styrke vores sekretariat og søger nu en politisk konsulent, der hviler på et stærkt
fagligt fundament indenfor fx finansiel regulering, skatteret eller iværksætterdagsordenen. Vores nye politiske
konsulent skal således understøtte medlemmernes interesser i forhold til den lovgivning, der udspringer fra
Bruxelles og Christiansborg, herunder bistå med høringssvar, policy-udvikling og notater mv. til brug for
møder med de relevante ressortministerier. Desuden får du sekretariatsansvaret for DVCA’s faglige udvalg.
Politisk tæft, gennemslagskraft og analytisk mindset er dine styrker
DVCA’s raison d’être er at arbejde for konkurrencedygtige vilkår for vores medlemmer. En del af din
opgaveportefølje inkluderer således, at:
•
•
•
•

Udarbejde forslag til ny politik, der forbedrer kapital- og venturefonde samt business angels’
forretning i Danmark.
Udarbejde høringssvar på politikområder, som er vigtige for venture- og kapitalfonde samt business
angels.
Sekretariatsbetjene vores udvalg for finansiel regulering, vores skatteudvalg og vores juridiske udvalg.
Fremme DVCA’s interesser internationalt – bl.a. i forhold til vores europæiske brancheforening, Invest
Europe, herunder samarbejde med vores nordiske søsterorganisationer.

Den ideelle profil
DVCA’s medlemskreds er bred, og økosystemet dækker alt fra investeringer i startups til investeringer i større
virksomheder og infrastrukturprojekter. Der er således tale om en organisation med mange forskellige
interessenter og vi forventer derfor, at du:
•
•
•
•
•
•

Har en veludviklet politisk sans.
Har god indsigt i national- og erhvervsøkonomiske forhold, fx med en uddannelsesmæssig baggrund
som cand.scient.pol., cand.polit., cand.jur. eller lignende.
Har nogle års erhvervserfaring, fx fra Skatte- eller Erhvervsministeriets ressort, et politisk orienteret
konsulenthus eller fra en brancheforening.
Har evnerne til hurtig at sætte dig ind i meget kompliceret lovstof og destillere de vigtigste
konklusioner ud herfra.
Har evnen til at finde fællesnævnere mellem DVCA’s medlemmer og den politiske agenda på
Christiansborg.
Har et stærkt netværksgen og personlig gennemslagskraft. Du skal evne at engagere DVCA’s
associerede medlemmer til at hjælpe os i vores politiske arbejde.

Er det dig?
Så send din ansøgning, CV, og relevante dokumenter til hki@dvca.dk hurtigst muligt, idet vi holder løbende
samtaler. Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte DVCA’s adm. direktør, Henriette Kinnunen, på mobil
2889 2133.
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