
 
 
 

INTERNATIONAL CHEF TIL CARITAS DANMARK 
 
 
Caritas søger en faglig stærk og erfaren leder til vores internationale arbejde.  
 
Caritas er den katolske kirkes bistandsorganisation. Vi yder langsigtet udviklingsbistand og 
nødhjælp i en række lande. Midlerne til arbejdet kommer fra Caritas Danmarks bagland, 
institutionelle donorer, fonde mv.  
Vi er en del af en global familie: Caritas Danmark er stiftende medlem af Caritas Internationalis, 
der med 162 nationale medlemsorganisationer arbejder i over 200 lande og territorier. Vi er CIMS 
certificerede.  
 
 
Vi ønsker en International Chef, der: 
 

- Har erfaring med institutionelle donorer og NGO-miljøet. 
- Har erfaring og indgående kendskab til de principper, normer og tekniske standarder der 

gælder for humanitært- og udviklingsarbejde, herunder CHS og SPHERE.  
- Lægger vægt på høj faglig kvalitet og læring. 
- Kan samarbejde i internationale og interkulturelle sammenhænge og som kan etablere 

stærke relationer med vores partnere. 
 

Vi forventer at du: 
- Er en erfaren leder, der kan lede gennem andre og som kan støtte medarbejderne, med 

respekt for den enkeltes kompetencer og erfaring.  
- Kan arbejde struktureret og at du er en stærk kommunikator. 
- Er lyttende, diplomatisk og nuanceret i din forståelse af verden. 
- Er indstillet på rejseaktiviteter i op til 60 dage om året. 
- Kan tale, skrive og formidle flydende på engelsk og meget gerne også fransk.  
- Som udgangspunkt er interesseret i, og forstår, trossamfundenes bidrag til det 

internationale udviklings- og nødhjælpsarbejde. 
 
 
Du vil få ansvar for: 
- at udvikle, implementere og rapportere Caritas Danmarks internationale strategi. I dette arbejde 
lægger vi vægt på at alle interessenter inddrages. 
- at udvikle og forankre partnerskaber med institutionelle donorer, private fonde og andre 
relevante aktører. 
- ledelsen af det internationale team, som i øjeblikket består af otte fagligt stærke medarbejdere. 

 



 
 
Vi tilbyder: 

- En lille, men international organisation 
- En arbejdsplads med klare værdier og store ambitioner  
- Høj grad af fleksibilitet og mulighed for at tilrettelægge dit eget arbejde 
- Stor personlig indflydelse 

 
Du vil referere til generalsekretæren og blive en del af Caritas’ ledelsesgruppe, som bl.a. sikrer 
tværgående vidensdeling og faglig sparring i organisationen. Du kommer til at arbejde i en alsidig, 
trosbaseret organisation, hvor vi dagligt svinger mellem de store strategiske linjer og omsorg for 
detaljen. Vi forventer, at du i din ansøgning skriver hvorfor, du vil arbejde i en organisation, der 
hviler på det kristne livs- og menneskesyn.  

 
 
Ansøgningsfrist er 18. december 2020. Ansøgninger sendes til mkh@caritas.dk og behandles 
løbende.  
 
Yderligere oplysninger kan fås hos generalsekretær Maria Hammershøy tlf. 31421889 

mailto:mkh@caritas.dk

