
 

 
 
 
 

Konsulent til Danmarks Lærerforenings Forhandlingsafdeling (genopslag) 

Vi søger en konsulent til at varetage generelle forhandlingsopgaver i Danmarks Lærerforening.  

Det er vigtigt for Forhandlingsafdelingen, at rådgivningen til kredse og medlemmer bygger på viden om 
virkeligheden. Derfor har vi valgt at genopslå én af stillingerne i forhandlingsafdelingen i håb om, at der er 
flere politisk valgte eller medarbejdere i kredsene, der vil søge stillingen. 

Vi søger en kollega, der skal anvende ca. 50 procent af arbejdstiden på rådgivning vedr. løn- og 
ansættelsesvilkår for konsulenter, skolepsykologer, tale-hørelærere, lærere ved specialundervisning for 
voksne og ansatte ved Ungdommens Uddannelsesvejledning. Indholdsmæssigt og/eller 
overenskomstmæssigt kendskab til disse områder vil derfor være en fordel. 

Den anden del af jobbet vil primært være at rådgive kredse og politikere om arbejdstid, dialog med Lærernes 
Centralorganisation og øvrige interessenter. Strategisk udvikling af forhandlingsområdet, oplæg og 
undervisning for kredse og tillidsrepræsentanter, samt politisk betjening af Overenskomstudvalg og 
Hovedstyrelse hører også til jobbet. 

Du vil blive en del af et team på 14 medarbejdere, der arbejder effektivt, prioriterer videndeling og socialt 
samvær. Vores baggrund spænder fra HK’ere til jurister, scient-pol´er, sociologer og lærere, og du vil få 
mulighed for at præge kultur og arbejdsgange i afdelingen, fordi fem af kollegerne er nye. 

Hvem er du? 
Det er en fordel, hvis du er talstærk og har erfaring med at bruge data og analyser til at understøtte den 
strategiske udvikling af området. Du skal være en erfaren forhandler og have erfaring med mødeledelse og 
politisk betjening. 

Vi forestiller os, at du har lærerbaggrund eller forhandlingserfaring fra en af Danmarks Lærerforenings 
lokale kredse.  

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 
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 AP 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 på 20 43 01 07, konsulent Lars 

Jørgensen på telefon 33 69 62 83 eller daglig leder Andreas Bang på 24 34 19 06.  

Ansøgningsfristen er fredag den 28. april kl.12.00.  

Du sender din ansøgning og dit CV til: JOB-DLF@dlf.org. Mærk din ansøgning ”Konsulent til 

Forhandling”. 

Vi forventer at afholde første samtalerunde fredag den 5. maj og mandag den 8. maj og anden samtalerunde 

den 15. maj med henblik på ansættelse hurtigst muligt dog senest 1. august 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.  
 
 
 
 

 

 


