Development Impact Analyst
- med erfaring i måling og rapportering af bæredygtig udvikling
IFU søger en Development Impact Analyst, der kan videreudvikle redskaber til at måle, dokumentere
og kommunikere de udviklingsmæssige effekter af IFU’s kommercielle investeringer i
udviklingslandene.
IFU måler udviklingseffekterne af sine investeringer på basis af en egenudviklet Development Impact
Measurement (DIM) model og ønsker nu at videreudvikle model, målinger og ikke mindst
rapportering og kommunikation af de udviklingsmæssige resultater, som bæredygtige investeringer
skaber.
Development Impact Analyst indgår i IFU’s Sustainability Unit og rapporterer til Head of Sustainability
and Corporate Governance. Development Impact Analyst skal sikre en effektiv og korrekt
dataindsamling fra investeringerne i porteføljen, samt validere, analysere og præsentere
resultaterne både internt og eksternt. Resultaterne skal omfatte både de direkte resultater fra
investeringerne og projekternes videre samfundsmæssige indvirkning, blandt andet i lyset af FN’s
Verdensmål.
Videreudvikling af DIM-modellens indikatorer og en bedre udnyttelse af IT-mæssige muligheder
både til indsamling af data og analyse er vigtige områder for Development Impact Analyst. Ligeledes
skal du bidrage til forberedelse af terms of reference for eksterne konsulenter ved igangsættelse af
f.eks. tematiske og regionale evalueringer af IFU’s projektportefølje.
Succes i jobbet skabes blandt andet ved din evne til at sparre med resten af organisationen, kunne
arbejde selvstændigt, være pro-aktiv og drive internationale initiativer sammen med vores DFI
søsterorganisationer. Du er desuden en dygtig og erfaren kommunikator, både mundtligt og skriftligt.
Du evner både at identificere relevante strategiske målsætninger og at gå i detaljen med
analysearbejdet.
Du har en akademisk uddannelse på kandidatniveau inden for økonomi, samfunds- eller
miljøvidenskab, gerne relateret til bæredygtighed og udvikling, samt minimum 5-10 års relevant
erhvervserfaring. Samtidig har du vist ved resultater i tidligere job, at du kan løse denne type opgaver
succesfuldt. Erfaring med måling af udviklingseffekter, monitorering og evaluering af projekter og
virksomheder i udviklingslande er en forudsætning, og har du boet/ opholdt dig i længere tid i
udviklingslande, er det en fordel.
Det er et krav, at du taler og skriver flydende engelsk. Arbejdsstedet er IFU’s hovedkontor i
København, og derudover vil der være en vis rejseaktivitet.
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Andreas Brogaard Buhl, Head of Sustainability and Corporate
Governance, tlf.: 33 63 75 16. mail: abb@ifu.dk.
NB. Ansøgning og CV skal være på engelsk og sendes til job@ifu.dk (mærk ansøgningen
Development Impact Analyst). Deadline for ansøgninger er 8. marts kl. 08.30 CET. Samtaler
afholdes i uge 11.
IFU – Investment Fund for Developing Countries provides risk capital and advice to companies wishing to set
up business in Africa, Asia, Latin America and parts of Europe. Investments are made on commercial terms in
the form of equity and loans. The purpose is to promote economic and social development in the investment
countries. IFU acts as fund manager for the Danish SDG Investment Fund, Danida Business Finance, the
Danish Climate Investment Fund, the Danish Agribusiness Fund, IFU Investment Partner and the Investment

Fund for Central and Eastern Europe. IFU’s head office is located in Copenhagen, and we have regional offices
in China, India, Singapore, South Africa, Kenya, Ghana, Nigeria, Colombia, Brazil and Ukraine. For more
information, see www.ifu.dk.

