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Har du lyst til at arbejde for Danida Sustainable Infrastructure Finance (DSIF) i IFU, som er en international
investeringsfond, der skaber økonomisk og social fremgang i udviklingslandene? DSIF identificerer og
udvikler projekter i Afrika og Asien.
DSIF yder finansiel støtte til udviklingsprojekter, som ikke kan finansieres på almindelige markedsvilkår.
Finansieringen er knyttet til overførsel af teknologi og knowhow gennem danske virksomheder. DSIF er
efterspørgselsstyret.
Vi leder efter profiler, der trives med at have ansvar for en portefølje af udviklingsprojekter i forskellige lande,
som du selvstændigt skal administrere og sikre fremdrift i. Det er vigtigt, at du trives og fungerer godt i et
tværfagligt miljø og har lyst til at varetage en bred vifte af opgaver. Du vil dagligt være i kontakt med mange
forskellige stakeholders, samarbejdspartnere i udviklingslande, offentlige institutioner, ambassader m.fl.,
hvorfor politisk tæft samt forståelse for politiske dagsordner er vigtigt for at kunne opbygge pipeline med fokus
på udviklingsbistand og bæredygtige projekter.
Nøgleområder i rollen:
• vurdere projekter på baggrund af bæredygtighedskriterier i forhold til miljø og klima, økonomisk og
social bæredygtighed på kort og langt sigt samt vurdering af nødvendig institutionel kapacitet og kultur,
herunder risikostyring
• indgå i tæt dialog med ambassader og relevante dele af dansk erhvervsliv baseret på
projektrelevans og interesse
• udarbejde projektindstillinger til godkendelse i både IFU’s investeringskomité og Udviklingspolitisk Råd
under Udenrigsministeriet
• forberede, deltage samt følge op på møder med potentielle regeringspartnere, virksomheder og andre
relevante interessenter, så projektudviklingsprocesser og partnerskaber bliver vedligeholdt
• vurdere lånedokumentation og anbefalinger til projektgodkendelse, sikre at udbudsdokumenter og
processer følger international best practice og DSIF-krav, samt sikre juridisk dokumentation med støtte
fra interne og eksterne eksperter
• løbende monitorering af projektfremdrift samt bidrage til løsning af de udfordringer, der måtte opstå i
projekterne
• bidrage til videreudvikling af DSIF’s strategi, modaliteter og instrumenter i tråd med politiske
retningslinjer
• deltage i relevante informations- og kommunikationsaktiviteter, herunder besvare anmodninger og
forespørgsler om DSIF-projekter fra Udenrigsministeriet
Vi forventer, at du har:
• relevant kandidatgrad, eksempelvis inden for økonomi, civilingeniør eller tilsvarende
• erfaring med store infrastrukturprojekter og processer i et internationalt perspektiv, helst i
udviklingslande eller nye markeder
• viden om udviklingsfinansiering og dansk udviklingspolitik og -praksis. Erfaring fra et udviklingsland
eller en international sammenhæng vil være en fordel
• viden om og erfaring med at udføre due diligence vedrørende bæredygtighed, governance og partnerog projektstyring samt vurdering af udviklingseffekter
• flere års erfaring med en dokumenteret track record
• relevante kulturelle og geografiske færdigheder
• evne og interesse i selvstændigt at udarbejde udkast til projektoplæg og aftaler af høj kvalitet i både
form og indhold
• erfaring med Microsoft Office-pakken, især Excel og PowerPoint
• dansk- og engelskkundskaber på forretningsniveau både skriftligt og mundtligt. Fransk er en fordel,
men ikke et krav
Din arbejdsplads vil være på vores hovedkontor i København K. Rejseaktivitet er ca. 50 dage om året.

Vi tilbyder dig:
Ansættelse i en unik og spændende global virksomhed. Du bliver en del af et DSIF-team på i alt 8 personer.
Vi er et team, som både arbejder sammen på projekter, men hvor man også hver især har et stort
projektlederansvar på det enkelte projekt. I IFU har vi specialist teams, hhv. Legal, Finance, Sustainability
samt Investment Professionals.
Ansøgning, CV og karakterudskrift sendes til job@ifu.dk senest 3. juni 2021. Venligst mærk din
ansøgning: ”DSIF”. Vi planlægger at holde case interview i uge 23-24.
Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til HR@ifu.dk. Du kan endvidere
kontakte Vice President Tina Kollerup Hansen (tkh@ifu.dk, 33 44 12 35), hvis du har spørgsmål til jobindholdet
eller HR Partner Lise Orthmann (HR@ifu.dk, 30 94 31 54), hvis du har spørgsmål vedrørende ansættelsen.

IFU er en selvejende statslig fond, der tilbyder rådgivning og risikovillig kapital til virksomheder, som ønsker at
gøre forretning i udviklingslande og emerging markets. Formålet er at bidrage til økonomisk og social udvikling
i investeringslandene og understøtte realiseringen af FN’s verdensmål. IFU er derudover fund manager for
bl.a. Danish SDG Investment Fund, Danmarks Grønne Fremtidsfond, Klimainvesteringsfonden og Danida
Sustainable Infrastructure Finance (DSIF). DSIF tilbyder rentefrie lån til de fattigste udviklingslande til
investeringer i offentlig infrastruktur. DSIF har en årlig ramme på Finansloven på 400 mio. kr., som finansierer
projekter typisk i størrelsesordenen 800-1.000 mio. kr. Udenrigsministeriet (MFA) har det politiske ansvar og
godkender hvert projekt til finansiering. DSIF-teamet i IFU har det operationelle ledelsesansvar for projekterne.
MFA, de danske repræsentationer og IFU (DSIF-teamet) vil arbejde tæt sammen i de forskellige dele af
projektcyklussen.

