
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pressenævnet søger en leder af nævnets sekretariat  

  

Om Pressenævnet 

Pressenævnet er et uafhængigt offentligt nævn, der behandler klager over medierne. Du kommer 

til at lede et mindre team, hvis primære opgave er at behandle klager fra læsere, seere og lyttere 

over artikler i aviser, blade og på nettet samt over udsendelser i radio og tv. 

 

Pressenævnets sekretariat består foruden sekretariatslederen af to andre jurister, en kontorfuld-

mægtig og to jurister, der arbejder én dag ugentligt. Sammen står de for at varetage alle sekreta-

riatsfunktioner for Pressenævnet. Sekretariatet er beliggende i Strandgade i København. 

 

Én gang månedligt mødes nævnets medlemmer og tager stilling til sekretariatets udkast til afgø-

relser. Nævnet består af formandskabet, redaktører, journalister og repræsentanter for offentlig-

heden. Samlet er der otte medlemmer af nævnet. Hvert medlem har en stedfortræder.  

 

Om stillingen 

Dit arbejde vil navnlig bestå i at:  

 

 udarbejde udkast til Pressenævnets kendelser  

 forberede nævnet til halvårlige plenarmøder 

 informere om nævnets arbejde til studerende, pressen, borgere og myndigheder 

 udarbejde Pressenævnets årsberetning 

 budgetplanlægning  

 tilrettelægge nævnsmøder. 

 

Om dig 

Der lægges vægt på, at du har en juridisk kandidateksamen (cand.jur.). Det vil være en fordel, 

hvis du tidligere har stiftet bekendtskab med medieret og forvaltningslovens regler om parthø-

ring, aktindsigt m.v., men det er ikke noget krav.  

 

Vi forventer i øvrigt, at du har stor arbejdskapacitet, høj integritet og gode evner for samarbejde. 

Du skal kunne arbejde både selvstændigt og med ledelse af de ansatte. Til gengæld lover vi en 

fleksibel arbejdsplads med mulighed for at samarbejde med både journalister, redaktører, advo-

kater og dommere mv.  
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Løn- og ansættelsesvilkår 

Stillingen besættes på overenskomstvilkår. Du vil blive ansat som chefkonsulent i henhold til 

overenskomst for akademikere i staten. Der vil herudover kunne aftales tillæg afhængig af erfa-

ring og kvalifikationer.  

 

Ansættelsesområdet er Pressenævnets sekretariat, medmindre du i forvejen er ansat på Justitsmi-

nisteriets område.  

 

Ansøgning 

Stillingen søges elektronisk på www.justitsministeriet.dk under punktet Karriere. Din ansøgning 

skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest mandag den 25. september 2017 kl. 12.00. 

 

Ansøgningen vedlægges CV, karakterudskrifter, herunder bachelor- og kandidatbevis, og eventu-

elle udtalelser fra tidligere arbejdsgivere.  

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge stillingen, der ønskes besat 

snarest muligt.   

 

Yderligere oplysninger 

Du kan læse mere om de enkelte medlemmer og Pressenævnet i øvrigt på nævnets hjemmeside 

www.pressenaevnet.dk. 

    

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Pressenævnets nuværende sek-

retariatsleder Sanne Godthaab Olesen, tlf. 2060 0668. 

 


