
Elbilforeningen FDEL søger sin første direktør!

Foreningen af Danske Elbilister - i daglig tale Elbilforeningen - er en hastigt voksende
forbrugerorganisation for elbilister. Foreningen er blandt andet talerør for danske elbilister,
både nuværende og kommende elbilister.

Med henblik på fortsat udvikling og professionalisering af Elbilforeningen, har bestyrelsen
besluttet at ansætte foreningens første direktør. Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2022
eller efter nærmere aftale.

Elbilforeningens arbejde er som udgangspunkt fokuseret på tre overordnede
indsatsområder:

1. At skabe værdi for medlemmerne ved at give medlemmerne forskellige relevante
fordele, herunder rådgivning om blandt andet køb og brug af elbiler.

2. At være et attraktivt sted for medlemmerne at engagere sig i at udføre frivilligt
arbejde.

3. At påvirke politikere, bilproducenter, myndigheder, medier, forskning og udvikling for
at fremme den grønne omstilling af transportsektoren væk fra fossile brændstoffer.

Foreningen har pt. et virtuelt sekretariat bestående af tre deltidsansatte på konsulentvilkår:
en sekretariatsleder på 20 timer om ugen, en sekretariatsmedarbejder på 5 timer om ugen
og en bogholder på 5 timer om ugen. Såfremt det på et tidspunkt bliver aktuelt at etablere et
fysisk sekretariat, vil direktøren få betydelig indflydelse på denne beslutning, ligesom
direktøren også i vid udstrækning vil have ansvaret for sekretariatets organisering i øvrigt.

Stillingen er nærmere beskrevet i dette notat:
https://fdel.dk/wp-content/uploads/2022/05/Baggrundsnotat-direktoer-2022.pdf

Dine kompetencer

Vi søger en direktør, der er drevet af ønsket om at gøre en forskel. Ledelseserfaring vil
naturligvis være en stor fordel, men det er lige så vigtigt for os, at du har et
iværksætter-mindset, og at du kan drive en pionérindsats i en organisation, hvor de fleste
andre arbejder frivilligt.

Du skal i stor udstrækning kunne arbejde selvstændigt, men du skal selvfølgelig også kunne
samarbejde - både i forbindelse med konkrete opgaver og projekter, og med bestyrelsen om
foreningens overordnede drift og udvikling. Vi ser også gerne, at du har erfaring fra lignende
organisationer, eller at du har erfaring med sammenlignelige opgaver, men det er ikke et
krav.

Det er vigtigt, at du er en dygtig kommunikator, både i forhold til foreningens frivillige, til
fagprofessionelle og til medierne. I den forbindelse vil det være en klar fordel, at du har et
godt kendskab til livet som elbilist, og er vant til at kommunikere i et ligefremt og
tillidsvækkende sprog.

https://fdel.dk/wp-content/uploads/2022/05/Baggrundsnotat-direktoer-2022.pdf


Foreningens fortsatte udvikling er i høj grad afhængig af, at foreningen løbende tilvejebringer
finansiering til foreningens drift og aktiviteter. Det vil derfor være en stor fordel, hvis du har
erfaring med fundraising, herunder med at søge midler til og gennemføre projekter.

Vi tilbyder dig

Som direktør for Elbilforeningen vil du blandt andet kunne se frem til:
● Et meningsfuldt arbejde, hvor du vil komme til at gøre en forskel for den grønne

omstilling i Danmark og internationalt.
● Et fællesskab med foreningens engagerede medlemmer, der tilsammen besidder en

enorm viden om elbiler, herunder om det at skifte fra brændstofdrevne biler til elbiler.
● En unik mulighed for at udvikle Elbilforeningen til en professionelt drevet organisation

med engagerede og aktive frivillige i hele landet.

Du vil få meget stor indflydelse på rammerne for dit arbejde, som du i meget vid udstrækning
selv vil få ansvar for at planlægge, og der vil være en stor grad af gensidig fleksibilitet.

Du vil løbende kunne få sparring fra foreningens forperson og foreningens kasserer, som
tilsammen udgør foreningens forretningsudvalg. Du vil endvidere få et tæt samarbejde med
forpersonerne for bestyrelsens to underudvalg; kommunikationsudvalget og politikudvalget.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til funktionærloven.

Elbilforeningen har på nuværende tidspunkt mulighed for at tilbyde en samlet løn i niveauet
40.000 kr. om måneden. Det kan forventes, at lønniveauet vil udvikle sig i takt med
foreningens udvikling.

Der er ikke faste arbejdstider, og der må forventes en del aktiviteter uden for normal
kontortid - blandt andet i forbindelse med bestyrelsesmøder, udvalgsmøder, eksterne
arrangementer og anden rejseaktivitet.

Ansøgning og samtaler

Hvis du vil vide mere kan du ringe til Christian Nolsøe Nielsen, der er foreningens forperson,
på tlf. 20 59 83 74, eller til Rasmus Foged, der er kasserer og medlem af
forretningsudvalget, på tlf. 23 70 18 70.

Du skal sende din ansøgning til forretningsudvalget på e-mail til fu@fdel.dk. Ansøgningen
skal være modtaget senest onsdag den 25. maj 2022.

Ud over din ansøgning bedes du vedlægge et vellignende billede, dit CV, kopi af
eksamensbeviser, eventuelle udtalelser og andet relevant materiale.

Første samtale forventes afholdt onsdag den 15. juni 2022 i hovedstadsområdet og anden
samtale forventes afholdt mandag den 27. juni 2022 i Østjylland.
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