
 

 

   

 
 

Vil du udforme fremtidens digitale offentlige 
service? 
 

Ansøgningsfrist: 9. januar 2015 kl. 12.00 
 
Vil du være med til at definere og skabe gode og brugervenlige offentlige 
digitale services? De fleste danskere er i dag i kontakt med de offentlige 
myndigheder via de digitale kanaler. Opgaven fremover bliver at give disse 
brugere en endnu bedre oplevelse af det offentlige på nettet. Denne opgave 
kan blive din.  
 
En afgørende forudsætning for at lykkes med det ambitiøse mål er, at 
myndighederne sætter borgerens behov i centrum og tænker kvalitet i 
løsningerne fra start til slut.  
 
I Digitaliseringsstyrelsen arbejder vi dagligt på at forbedre kvaliteten i de 
offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Vi er i gang med at formulere en ny 
fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, som fra 2016 og frem skal definere 
fremtidens digitale borgerservice. Brugeroplevelse, brugervenlighed, 
designprincipper og kvalitet i digitale løsninger er nøgleord, og du kan komme 
med på holdet og få en fremtrædende rolle i dette spændende og udfordrende 
arbejde.  
 
Samtidig har vi også ansvaret for god brugervenlighed i vores egne produkter 
så som borger.dk, NemLog-in og Digital Post. Vi har et princip om, at vi ’tager 
vores egen medicin’. Derfor skal vores egne produkter også være 
brugervenlige og af høj kvalitet. 

 
Om stillingen 
Vi søger en erfaren Senior User Experience designer til Center for 
brugervenlighed og implementering, der blandt andet får til opgave, at: 

 definere initiativer i den nye digitaliseringsstrategi, der sikrer en god 
samlet brugeroplevelse i mødet med den digitale offentlige sektor 

 indgå i det fællesoffentlige samarbejde omkring strategien og dens 
initiativer vedr. brugeroplevelser og brugervenlighed 

 deltage i tværgående projekter, der sikrer en god digital 
brugeroplevelse på tværs af den offentlige sektor  

 indgå i udviklingsopgaver, der sikrer høj kvalitet i 
Digitaliseringsstyrelsens egne produkter, ex. personaliseret indhold på 
Min Side. 
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Om dig 
 
Vi forventer, at du: 

 kender den offentlige digitale dagsorden og har visioner og ambitioner ift. 
at definere og arbejde for fremtidens digitale borgerservice  

 ser en udfordring i at definere hvilke initiativer, der med størst effekt sikrer 
gode og brugervenlige løsninger 

 kan omsætte teori om brugerrejser og brugervenlighed til praktisk udførlige 
krav og anbefalinger, som de offentlige myndigheder kan arbejde efter 

 formår at skabe resultater dels på et strategisk/politisk niveau og dels på et 
praktisk udførende niveau   

 er stærk på UX-metoder og værktøjer og udnytter dem effektivt i praksis, 
dvs. du selv kan visualisere et koncept og selv udføre brugertest  

 har personlig og faglig gennemslagskraft og slipper ikke opgaven før du er 
helt i mål 

 er udadvendt og god til at samarbejde både internt og eksternt 

 er fleksibel, robust og indstillet på at yde en ekstra indsats, når det kræves. 
 
Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, fx 
cand.it eller en designuddannelse. Du har med din teoretiske og praktiske 
indsigt skabt synlige og dokumenterbare resultater. Du har mod på et 
udfordrende job, hvor hverdagen er dynamisk og omskiftelig, men hvor du til 
gengæld kan påvirke fremtidens offentlige sektor.  
 
Om os 
Digitaliseringsstyrelsen har cirka 170 medarbejdere og er en attraktiv 
arbejdsplads med gode muligheder for bl.a. kompetence- og karriereudvikling. 
 
Du skal arbejde i Center for brugervenlighed og implementering, hvor du 
kommer til at arbejde med 40 engagerede kollegaer med forskellig 
uddannelsesmæssig baggrund. Vi sætter fagligheden højt samtidig med, at vi 
har en uformel omgangstone.  
 
Ansættelsesvilkår 
Du ansættes efter gældende overenskomst for medarbejdere i staten. Er du 
AC’er, ansættes du som fuldmægtig efter overenskomsten for akademikere i 
staten. Er du HK’er ansættes du efter fællesoverenskomst mellem 
Finansministeriet og Offentligt Ansatte Organisationer - Det Statslige Område 
(OAO-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for Kontorfunktionærer, 
Laboranter og It-medarbejdere (HK) i staten eller anden relevant 
overenskomst.  
 
Stillingen er en fuldtidsstilling. Ansættelse sker snarest muligt og senest den 1. 
marts 2015.  
 
Yderligere oplysninger 
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte kontorchef 
Helle Junge Nielsen, 3392 4144, hjn@digst.dk. 
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Ansøgning 
Din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag sendes via 
statens e-rekrutteringssystem www.digst.dk. Indsend senest fredag den 9. 
januar kl. 12.00.  
 
Digitaliseringsstyrelsen opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion 
eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.  
 
Vi forventer at holde samtaler i uge 3 og 4. 
 

--------------------------------------------- 
 
DIGST 
Digitaliseringsstyrelsen er i front for et mere digitalt offentligt Danmark, der 
effektiviserer og frigør ressourcer samt moderniserer servicen til borgere og 
virksomheder. Digitalisering er et stærkt og afprøvet redskab, som kræver 
nytænkning, dialog og mod - samt et stærkt samarbejde mellem staten, kommunerne 
og regionerne. Digitaliseringsstyrelsen står i spidsen for, at denne store omstilling 
lykkes. 


