Sikkerhedspolitisk rådgiver til Danmarks tech-ambassadør i Silicon Valley
Vil du være med til at styrke Danmarks internationale engagement på cybersikkerhedsområdet? Vil du være en del af et dynamisk team omkring verdens første tech-ambassadør
og opdyrke nye partnerskaber med tech-miljøet om cybersikkerhed, informationssikkerhed
og dataetik? Og vil du bidrage til at gøre regeringens nye TechPlomacy initiativ til en succes?
Så er du måske vores kommende sikkerhedspolitiske rådgiver i Silicon Valley.
Der søges en sikkerhedspolitisk rådgiver til Danmarks tech-ambassadørs set-up med placering i
Silicon Valley. Stillingen indgår i et globalt og dynamisk team, der med fysisk tilstedeværelse i Silicon
Valley, Beijing og København er spydspids for regeringens nye TechPlomacy-initiativ. Rådgiveren vil
arbejde for at styrke dialogen med de store, multinationale teknologivirksomheder og tech-miljøet i
øvrigt om sikkerhedspolitiske og dataetiske spørgsmål, herunder cybersikkerhed,
persondatabeskyttelse, påvirkningskampagner/disinformation samt terroristers misbrug af
internettet.
Som et af verdens mest digitaliserede lande er det afgørende for Danmark at arbejde for en sikker, fri
og åben global IT-infrastruktur baseret på fælles regler og samarbejde – hvor både stater og
multinationale teknologi-virksomheder er centrale spillere. Samtidig øger tech-virksomhedernes
stigende betydning behovet for at se cyber-området i sammenhæng med den bredere datadrevne
udvikling – og nødvendiggør både samarbejde og kritisk dialog med virksomhederne og tech-miljøet
i øvrigt. Derfor vil Regeringens nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed bringe techdiplomatiet i spil på cyber-området som led i en styrket dialog med de store, multinationale teknologivirksomheder og det øvrige tech-miljø om cybersikkerhed og dataetik.
Vores nye rådgiver vil bl.a. følge og opdyrke samarbejdet med tech-sektoren globalt og bidrage til
synergi med det statslige samarbejde, EU og andre multilaterale indsatser. Rådgiveren vil indgå i tæt
samarbejde med relevante sektormyndigheder og andre enheder i Udenrigsministeriet. Stillingen
finansieres af Danmarks nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed og er som
udgangspunkt tidbegrænset i 3 ½ år til udgangen af 2021, med mulighed for forlængelse.
Om tech-enheden
Den nyetablerede tech-enhed har et bredt mandat. Det berører både udenrigs- og sikkerhedspolitik,
udviklingspolitik, eksport- og investeringsfremme og sektorpolitikker i bestræbelserne på ”til gavn for
hele centraladministrationen [at] agere øjne og ører internationalt, som kan bidrage til hjemtagning af
viden, politikformulering og omstilling af det danske samfund til det 21. århundredes digitale
virkelighed”, ligesom det skal ”bidrage til at fremme danske interesser i det internationale tech-miljø
og etablere partnerskaber mellem danske og internationale aktører” (jf. Regeringens Udenrigs- og
Sikkerhedspolitiske Strategi 2017-2018). Det tværministerielle samarbejde i snitfladerne mellem
udenrigs- og indenrigspolitik står centralt i TechPlomacy-initiativet såvel som i enhedens virke.
Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse, solid international erfaring og indgående kendskab til
cyber-området samt behersker ubesværet dansk og engelsk på forhandlingsniveau. Derudover har du
særdeles gode skriftlige kompetencer, netværksevner og koordinationstalent. Det vil desuden være en
stor fordel, hvis du allerede har et godt indblik i tech-miljøet og teknologiudviklingens politiske og
samfundsmæssige betydning. Erfaring med sikkerhedspolitiske emner i bred forstand vil også være
en fordel.

Forventet tiltrædelse
1. august 2018 eller snarest derefter. Ansættelsen forudsætter sikkerhedsgodkendelse fra de danske
myndigheder.
Ansøgningsfrist
Ansøgning forgår via dette link senest fredag den 15. juni ved arbejdstids ophør. Udvalgte
kandidater vil blive indkaldt til samtaler torsdag den 28. juni og fredag den 29. juni. Samtaler foregår
via videolink og må forventes gennemført sidst på dagen pga. tidsforskellen til Silicon Valley.
Ligestilling
Udenrigsministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle
kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.
Kontakt
Du kan læse om tech-ambassadørens mandat og set-up på www.techamb.um.dk samt i Regeringens
Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Strategi 2017-18. Du kan få yderligere oplysninger om stillingen,
arbejdsvilkår og forhold i Californien i øvrigt ved henvendelse til tech-ambassadørens souschef Mikael
Ekman: mikaek@um.dk | +1 (650)334-7548
Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om en lokalansættelse i tech-ambassadørens kontor i Palo Alto, Californien, USA. Lønog ansættelsesvilkår sammensættes i henhold til Udenrigsministeriets “Local Salary Policy” med
udgangspunkt i din erhvervserfaring og professionelle kvalifikationer. Yderligere spørgsmål om lønog ansættelsesvilkår bedes rettet til Mette Finnemann:metfin@um.dk | +1 (650) 272 9158
Om os
Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til
omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig
og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår,
at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret
virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som
enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme,
handlekraft og arbejdsglæde. www.um.dk. Alle ledige stillinger i Udenrigsministeriet kan findes direkte
på www.job.um.dk.
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