IT-leder til Danmarks Lærerforening
Danmarks Lærerforening søger en IT-leder, der kan drive den digitale udvikling i foreningen. Stillingen indebærer en god forståelse for digitale potentialer i forhold til en organisation og et stor fokus på
forandringsledelse og gevinstrealisering.
Du bliver daglig leder af en IT-enhed, der består af 8 dygtige medarbejdere. Atmosfæren er uformel
og uhøjtidelig. Vi lægger vægt på samarbejde, et godt grin og en åben kommunikation. Som IT-leder
varetager du den daglige ledelse og den løbende dialog med medarbejderne i afdelingen, som for eksempel MUS og kompetenceudvikling. Du refererer til foreningens økonomichef.
Som IT-leder er du ansvarlig for opgaveløsningen i IT, herunder at foreningens systemer understøtter
behovene og udviklingen i organisationen. Det indebærer blandt andet rammesætning, koordinering
og prioritering af opgaverne i IT på baggrund af sekretariatets strategier samt politiske og administrative beslutninger.
Du skal samtidig sikre kvalitet, faglig sparring og udvikling i opgaveløsningen, og du bidrager til den
fortsatte udvikling af samarbejdet mellem IT og resten af organisationen.
Hvem er du?
Du har ledelseserfaring fra en lignende stilling, er anerkendende i din lederstil, god til at engagere og
inddrage medarbejderne. Din kommunikation er tydelig, og du er dialogsøgende. Det falder dig naturligt at etablere gode samarbejdsrelationer i organisationen.
Endvidere er du kendetegnet ved, at du:
 har projektledererfaring fra implementering af store projekter
 mestrer at være både handlingsorienteret, systematisk og grundig
 er analytisk og nysgerrig
 er god til at formidle kompliceret stof på en ukompliceret måde
 løser mange opgaver sideløbende, effektuerer, skaber fremdrift og bevarer overblikket.
Det er vigtigt, at du har lyst til at arbejde i en organisation, hvor arbejdstempoet til tider kan være
højt.
Du har erfaring med digital transformation, governance samt kendskab til systemer og processer inden for sagsbehandling, medlemshåndering, økonomi, kommunikation og vidensdeling.
Dine hovedopgaver bliver:
 budgetlægning, rapportering og opfølgning
 at bistå med vejledning i at sikre databehandleraftaler og arbejdsprocesser i forhold til den nye
databehandlerforordning
 at varetage kontraktforhandlinger og aftaler
 leverandørstyring
 at udarbejde beslutningsoplæg til ledelsen
 løbende information om IT til organisationen.

Vi tilbyder
En arbejdsplads midt i hjertet af København, hvor du befinder dig i et udfordrende, afvekslende og
selvledende arbejdsmiljø med attraktive ansættelsesvilkår og rige muligheder for at sætte dit eget præg
på arbejdsopgaverne.
Kendetegnende for Danmarks Lærerforening er et engagement, der hviler på et fagligt stærkt fundament og en god kollegial omgangstone.
Vilkår
Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2018. Ansættelsen er omfattet af overenskomst mellem Danmarks
Lærerforening og konsulentklubben i sekretariatet. Lønindplacering sker jf. overenskomsten efter det
kommunale lønsystem ud fra kvalifikationer og erfaring. Herudover er der et daglig leder tillæg. I ansættelsen indgår en arbejdsgiverbetalt AP pensionsordning på 17,3 %. Arbejdstiden er tilrettelagt ud
fra 37 timer ugentligt. Vi har 6 ugers ferie.
Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte økonomichef Elo Nisted på tlf. nr. 21 65 84 44 eller på mail:
en@dlf.org eller IT-leder Dan Nielsen på tlf. nr. 31 55 21 64 eller på mail: dn@dlf.org.
Vi skal have din ansøgning senest mandag den 20. november kl. 9.00. Du sender din ansøgning og dit
CV til: JOB-DLF@dlf.org. Mærk din ansøgning ”IT-leder”.
Vi forventer at holde første runde ansættelsessamtaler tirsdag den 21. november og torsdag den 23.
november. Anden runde samtaler forventer vi at afholde mandag den 27. november og tirsdag den
28. november.
Fremtiden starter i skolen. Vi glæder os til at modtage din ansøgning!
Danmarks Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation med 87.500 medlemmer, hvoraf hovedparten er
lærere i folkeskolen. Danmarks Lærerforening varetager medlemmernes tjenstlige og økonomiske interesser og arbejder for pædagogisk udvikling af folkeskolen.

