
 

 

 Afdelingschef til Lev Uden Volds videnscenter 

 
Hjælp os med at give alle et liv uden vold 
Brænder du for at gøre en forskel for mennesker, der har vold tæt inde på livet? Er du en erfaren 
og nytænkende chef, der motiveres af at skabe de bedst mulige betingelser for, at dine 
medarbejdere vokser og gror? Har du indgående erfaring med forskning og formidling på det 
sociale område og lyst til at omsætte den i en ny og meningsfuld kontekst? Så er vores ledige 
stilling som afdelingschef for Lev Uden Volds videnscenter måske noget for dig. 
 
Om Lev Uden Volds videnscenter 
Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed mod vold i nære relationer. Vores indsatsområde er 
voldtægtsofre, voldsudsatte og voldsudøvende kvinder, mænd og børn, deres pårørende samt 
fagpersoner, der beskæftiger sig med målgruppen. Lev Uden Volds videnscenter udgør en central 
del af Lev Uden Volds arbejde og er ansvarlig for at bidrage til at øge vidensniveauet om vold i 
Danmark. Videnscentrets arbejde centrerer sig omkring gennemførelsen af kvalitative og 
kvantitative undersøgelser, vidensformidling, kompetenceudvikling af fagfolk og studerende samt 
rådgivning af organisationer og myndigheder.  
 
Om stillingen 
Du vil som Lev Uden Volds nye afdelingschef for videnscentret referere til direktøren for Lev 
Uden Vold og indtræde i Lev Uden Volds nyetablerede chefgruppe, hvor du bliver kollega til 
rådgivningschefen og kommunikations- og pressechefen, og bliver medansvarlig for en 
helhedsorienteret udvikling af Lev Uden Vold.  

Du bliver ansvarlig for personaleledelsen af videnscentrets 6 dygtige medarbejdere og får i dialog 
med direktøren ansvaret for drift og udvikling af videnscentrets arbejde. Du vil formentlig over de 
kommende år stå bag en udvidelse af videnscentrets indsatsområde i form af nye 
udviklingsprojekter, der indebærer en udvidelse af antal projekter og ansatte i videnscentret, 
hvilket du navigerer sikkert og vant i forhold til.  

Du vil som udgangspunkt ikke selv skulle udarbejde undersøgelser, men bliver ansvarlig for den 
faglige retningssætning, ressourcesætning samt kvalitetssikring af al videnscentrets arbejde – 
både ift. vidensproduktion og kompetenceudvikling – og forventes selv at deltage i 
vidensformidlingen.   

Du bliver ansvarlig for at etablere og bevare en god og nysgerrig samarbejdsrelation med 
vidensaktører og andre potentielle samarbejdspartnere for videnscentrets arbejde på 
voldsområdet, fx også ift. eksternt salg af kompetenceudvikling. 

Du bliver stedfortræder for direktøren i dennes fravær. 

Om dig 
• Du er en erfaren leder, der er drevet af at skabe de bedst mulige rammer for dine 

medarbejderes udvikling og præstation. 

• Du har en empatisk, tillidsbaseret og anerkendende ledelsesstil. 

• Du har en samfundsvidenskabelig baggrund og gerne en ph.d.-grad i et emne inden for 

socialområdet. Kendskab til voldsområdet er en fordel, men ikke et krav. 
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• Du har erfaring med at idéudvikle, tilrettelægge og gennemføre kvalitative og kvantitative 

undersøgelser, herunder at kvalitetssikre skriftlig vidensformidling. 

• Du har flere års erfaring med forskning eller tilsvarende vidensproduktion på et højt 
fagligt niveau og er stærk i såvel kvantitative som kvalitative metoder, hvilket ruster dig 
til at være ansvarlig for den faglige drift og udvikling af videnscentret. 

• Du har flair for aktuelle politiske dagsordener og samfundsstrømninger og er naturligt 
optaget af at sikre sammenhæng mellem videnscentres arbejde og samfundsmæssige 
behov. 

• Du er fremsynet og nysgerrig og opdager selv nye muligheder for udvikling af 
videnscentrets arbejde, som du naturligt går i dialog med relevante samarbejdspartnere 
om. 

• Du er en stærk kommunikator på både dansk og engelsk – i tale såvel som på skrift. 
• Du er optaget af at sikre gode samarbejdsrelationer og mener, at de bedste løsninger 

skabes i fællesskab.  
• Du skaber en tydelig sammenhæng mellem videnscentres arbejde og Lev Uden Volds 

strategiske mål. 

 
Ansættelsesvilkår 
Du ansættes fuld tid pr. 1. maj 2021. Arbejdsstedet er Lev Uden Volds kommende lokaler på H.C. 
Andersens Boulevard, København V. Løn efter gældende overenskomst på det statslige område.  
 
Ansøgningsfrist 
Ansøgningsfristen er den 7. marts 2021. Stillingen søges ved at sende en samlet pdf-fil med 
motiveret ansøgning og CV til job@levudenvold.dk. Angiv venligst navnet på den stilling, du 
søger, i emnefeltet på din mail.  
 
Vi forventer, at første samtalerunde finder sted 10. marts 2021, og at anden samtalerunde finder 
sted den 17. marts 2021.  
 
Hvis du vil vide mere 
Du er velkommen til at kontakte direktør Sine Gregersen på tlf. 29 32 22 76 eller 
sg@levudenvold.dk, hvis du har konkrete afklarende spørgsmål til stillingen. 
 
Om Lev Uden Vold 

Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed mod vold i nære relationer. Vi er Danmarks 
nationale videns- og rådgivningscenter på voldsområdet, der producerer og formidler viden om 
vold i nære relationer og tilbyder hjælp og rådgivning gennem vores nationale hotline og øvrige 
rådgivnings- og behandlingsforløb.  
 
Vi har et særligt ansvar for at sikre et bredt perspektiv på voldsområdet og favner i vores arbejde 
både voldtægtsofre, voldsudsatte og voldsudøvende, kvinder og mænd, deres børn, deres 
pårørende og fagfolk, der beskæftiger sig med målgruppen. Målet er, at ingen mennesker i 
Danmark skal leve med vold i nære relationer fremover. 
 
Klik ind på www.levudenvold.dk og læs mere om enhedens opgaver og organisering. Du finder os 
også på Facebook og LinkedIn.  
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