
STILLINGSOPSLAG: UDVIKLINGSCHEF MED POLITISK FORSTÅELSE 

DANSK SKOLESKAK  l  SKOLEHUSET  l  SNAREGADE 10A  l  1205 KBH. K.  l  SKOLESKAK.DK  

UDVIKLINGSCHEF MED POLITISK FORSTÅELSE  

TIL DANSK SKOLESKAK 
 

Dansk Skoleskak søger en udviklingschef til at drive arbejdet med politiske beslutningstagere på 

kommunalt og nationalt niveau, så flere børn og unge oplever at spille hjernen stærk og udvikler 

sig fagligt, socialt og mentalt med skoleskak.  

 

Du bliver ansvarlig for at drive det politiske arbejde, udvikle alliancer på centrale dagsordener og 

sikre prioriteringen af skoleskak som læringsmetode lokalt og nationalt. Vi er ambitiøse, 

resultatorienterede og vægter energi og passion højere end skaktræk. 

 

ARBEJDSOPGAVERNE 

● Udbygge den politiske interessevaretagelse kommunalt og nationalt 

● Indgå og drive alliancer med relevante faglige, sociale og mentale stakeholders 

● Koordinere organisationens politiske arbejde med øvrige medarbejdere 

 

DEN IDEELE KANDIDAT 

● Har en baggrund med politisk interessevaretagelse som omdrejningspunkt 

● Kender til det politiske landskab med et stort netværk 

● Kan samarbejde med politiske beslutningstagere uanset ståsted 

● Har interesse for undervisningsområdet  

● Kommer med energi, drive og trives med at arbejde selvstændigt 

 

LØN, ARBEJDSTID MV. 

Stillingen er som udgangspunkt fuld tid og med start hurtigst muligt. Løn efter kvalifikationer. 

Dansk Skoleskak har landskontor i Kbh. K. Hjemmearbejde er muligt, når det matcher opgaverne. 

 

ANSØGNING 

Vi opfordrer alle uanset alder, køn, etnicitet og geografi til at søge. Vi holder samtaler løbende, og 

stopper rekrutteringen, når vi har den rette kandidat. Send kort ansøgning og CV via 

Skoleskak.dk/job. 

 

Hør mere om stillingen hos generalsekretær Mads Jacobsen, mads@skoleskak.dk / 2240 1488. 

 
 

VI SPILLER HJERNEN STÆRK! 

I Dansk Skoleskak hjælper vi skoler og unge med at spille hjernen stærk, så de bedre kan holde fokus, koncentration og 

tænke fremad. Forskning viser, at skoleskak gør eleverne bedre til matematik, og styrker evnen til at tænke logisk, 

systematisk og innovativt, som også STEM-fagene efterspørger. Det er mentalt sundt for alle at se op fra skærmen, se 

hinanden i øjnene og være sammen på nye måder. Særligt unge med ADHD, autisme og indlæringsvanskeligheder 

hjælpes med skoleskak til nye deltagelsesmuligheder. Se mere på Skoleskak.dk.  
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