
 
 
 
 

To daglige ledere til Danmarks Lærerforenings forhandlingsafdeling 
 
Danmarks Lærerforening søger to daglige ledere til forhandlingsafdelingen 
 
Danmarks Lærerforenings medlemmer står i den helt særlige situation, at deres overenskomst blev fjernet 
ved et lovindgreb i 2013. Derfor skal vi nytænke forhandlingssituationen, udvikle nye strategier og bruge 
hele organisationen på en måde som sikrer, at medlemmerne oplever forbedringer i deres arbejdsliv.  
 
Vi søger derfor to daglige ledere, der mestrer forhandlinger i det traditionelle aftalespor, kan bidrage til at 
udvikle nye strategier på overenskomstområdet samt servicere formanden, foreningens overenskomstudvalg 
og foreningens 76 lokale kredse i spørgsmål om arbejdstid, løn og ansættelsesvilkår.  
 
Ansvarsområder 
De to daglige ledere skal medvirke til et godt flow i opgaveløsningen, så medarbejderne oplever 
en tilgængelig faglig ledelse, hvor her- og nu beslutninger kan træffes hurtigt. De daglige ledere skal 
medvirke til et højt dagligt informationsniveau i afdelingen samt uddelegering og prioritering af opgaver for 
fem til 10 medarbejdere. 
 
De daglige ledere er ansvarlige for rammesætning og opfølgning af opgaver inden for det konkrete faglige 
ansvarsområde samt udvikling af strategier på forhandlingsområdet i samarbejde med afdelingschefen. De 
to daglige ledere varetager desuden de løbende medarbejderdialoger.  
 
De daglige ledere refererer til afdelingschefen for Forhandling, Kommunikation & Analyse. 
 
Vi lægger vægt på, at du 
- har en samfundsfaglig, juridisk eller økonomisk baggrund. Du kan også have en lærerbaggrund og have 
arbejdet med forhandling på lærerområdet 
- har mindst 5 års erfaring fra en fagforening eller en arbejdsgiverorganisation 
- har indgående kendskab til offentlige overenskomstforhandlinger 
- har erfaring med mødeledelse og forhandling 
- er udadvendt, strategisk, proaktiv og dygtig til at kommunikere. 
 
Vi tilbyder 

En arbejdsplads midt i hjertet af København, hvor du befinder dig i et udfordrende, afvekslende og 
selvledende arbejdsmiljø med attraktive løn- og ansættelsesforhold 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 
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.  
 
I ansættelsen indgår en arbejdsgiverbetalt pensionsordning på 17,3 %. Arbejdstiden er tilrettelagt ud fra 37 
timer ugentligt. Vi har 6 ugers ferie. 



 
Vil du vide mere? 
Er du velkommen til at kontakte afdelingschef Jenny Bøving Arendt efter den 20. februar på telefon  
20 43 01 07. 
 
Ansøgningsfristen er mandag den 6. marts kl.12.00. Du sender din ansøgning og CV til: JOB-DLF@dlf.org. 

Mærk din ansøgning: ”Daglig leder”. 

Vi forventer at afholde første samtalerunde fredag den 10. marts og anden runde mandag den 13. marts 
samt onsdag den 15. marts med henblik på ansættelse 1. maj 2017. Der vil indgå en opgave i forbindelse 
med samtalerne. 
 

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 
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