
Stillingsopslag - Visumkonsulent 

Rotary Danmarks Ungdoms Udvekslings visumkonsulent gennem de sidste næsten 5 
år, skal på pension.  

Derfor søger vi en ny Visumkonsulent med tiltrædelse den 1. marts 2021. 

Rotary i Danmark sender hvert år ca. 150 – 180 unge mennesker ud til oversøiske 
destinationer. 

Da de fleste af studenterne ikke er fyldt 18 år endnu ved afrejsen, er der nogle 
særlige forhold der gør sig gældende. 
 
For det første er studenterne under 18 år og dermed mindreårige. 
For det andet skal de være væk i ca. 1 år. 
Desuden skal de gå på en High School, som i visse tilfælde kræver en bekræftelse fra 
skolen.  
 
Derfor kræves der et visum – som er en indrejsetilladelse / en opholdstilladelse til 
det pågældende land – 

Dette stillingsopslag er målrettet Rotarianerne i distrikt 1470 – da distrikt 1470 i 
organisationen for ungdomsudveksling, har ansvaret for at stille en visumkonsulent, 
idet ansøgeren af stillingen helst ikke skal bo for langt væk fra Hovedstaden - i 
forhold til de i København værende ambassader. 

Ca. 62% af de studenter vi sender ud, modtager visum fra ambassader her i 
København. 

Måske har du allerede erfaring som Klub Councellor og har derfor god indsigt i 
ungdomsudvekslingen.  

Hvad laver en visumkonsulent? 

Visumkonsulenten har ansvaret for at opdatere vejledningerne til brug for 
visumansøgningerne hvert år.  
Dette gøres ved besøg på de respektive ambassader, hvor der afholdes møder med 
konsulen og / eller de medarbejdere der er ansvarlige for udstedelse af visum. 
Nogle ambassader ligger i Stockholm, en enkelt i Berlin, hvorfor kommunikationen 
med disse foregår pr. mail eller telefon. 



 
Visumkonsulenten referer til Formanden for Rotary Danmarks Ungdomsudveksling, 
som er overordnet ansvarlig for, at hele ungdomsudvekslingsprogrammet 
overholder Rotary Internationals regelsæt. 
Største delen af arbejdet foregår i tiden fra ca. 1. marts til og med slutningen af 
august, hvor de sidste studenter normalt rejser ud. 
Den afgående visumkonsulent har arbejdet meget på at få struktur på området, og 
vil naturligvis støtte den nye visumkonsulent med at komme i gang med opgaverne. 
Det er ligeledes visumkonsulentens opgave at samarbejde med de to assisterende 
Chairmen for vores outbounds studenter på visumområdet. 
 
Kvalifikationer. 

a. Beherske engelsk flydende og på et forretningsmæssigt niveau 
b. Have god tid – måske er du pensioneret ? 
c. Være indstillet på pr. telefon og mail, at hjælpe forældre og studenter med de 

mange spørgsmål, der ofte kommer. 
 
Interesserede er velkomne til at kontakte nuværende Visumkonsulent, Henrik N. 
Knudtzon på: visum@rotary-yep.net – eller telefon 23 25 83 60. 
 
 

Med venlig hilsen 

Poul Risager 
Chairman Long Term 
 
Rotary Youth Exchange 
Multi District Denmark 
Cell phone: +45 2527 0888 
E-mail: cm-lt@rotary-yep.net 
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