
 

 
 
 
 
 
Har du en særlig flair for arbejdsmiljøarbejde? Og kender du arbejdsforholdene i 
folkeskolen?  
 
I så fald skal du læse videre, for så er det måske dig, vi leder efter.  

 
Vi søger en medarbejder, der har erfaring med og solid viden om arbejdsmiljøforhold for foreningens 
medlemmer. Stillingen er tidsbegrænset i 3 år, da den er et led i en 3 årig særlig indsats for at styrke 
arbejdsmiljøarbejdet for Danmarks Lærerforenings medlemmer.  
 
Arbejdsopgaver 
Arbejdsopgaverne vil være meget varierede. De vil bl.a. bestå i udarbejdelse af nyhedsbreve eller andre 
formidlingsopgaver, rådgivning af de lokale kredse i arbejdsmiljøspørgsmål og udarbejdelse af oplæg til 
foreningens politiske ledelse. Du må også meget gerne have erfaring med telefonisk rådgivning af 
medlemmer, som oplever psykiske arbejdsmiljøproblemer på deres arbejdsplads. Og hvis du ikke har det, 
skal du hurtigt kunne tilegne dig den nødvendige viden om det. Du vil eventuelt også skulle forestå 
undervisningsopgaver for foreningens kredse, tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter.   
 
Stillingen er placeret i Organisationsafdelingen i foreningens sekretariat. Her bliver du en del af en afdeling, 
som udover arbejdsmiljø (både fysisk og psykisk) beskæftiger sig med en række andre områder. Fx 
arbejdsskadesagsbehandling, foreningens struktur og organisatoriske udvikling, regler og vilkår for 
tillidsvalgte, sociallovgivning samt foreningens uddannelsestilbud til tillidsvalgte. Du kommer til at arbejde 
sammen med kolleger, som sætter pris på høj faglighed og som også værdsætter det gode kollegiale samvær.   
 
Din baggrund og tilgang 

- du har en relevant uddannelse  

- du har solid erfaring med arbejdsmiljøarbejde 

- du har kendskab til og interesse for arbejdet i en faglig organisation 

- du er god til at skabe og vedligeholde en åben og konstruktiv dialog 

- du bevæger dig hjemmevant på de sociale medier 

- du er god til at planlægge og styre processer  

- du er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt, især i forhold til at analysere, vurdere og 

formidle komplekse problemstillinger. 

 
Det er vigtigt, at du trives i et miljø, der både kræver selvstændighed og evne til tæt samarbejde. Og det gør 
heller ikke noget, hvis du har en veludviklet humoristisk sans. 
 
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 er et led i en 3-årig særlig indsats i forhold til implementering af foreningens arbejdsmiljøstrategi. 
Den er derfor tidsbegrænset til 3 år. Stillingen ønskes besat pr. 15. august 2017. 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? 
Du er velkommen til at kontakte afdelingschef Yvonne Monrad på tlf.nr. 33 69 63 00 eller på mail: 
ym@dlf.org. Du er også velkommen til at kontakte konsulent Inge Larsen på tlf.nr. 33 69 64 79 eller mail 
inl@dlf.org. 
 
Ansøgningsfristen er mandag den 1. maj 2017 kl. 16.00. Du sender din ansøgning og dit CV til:  
JOB-DLF@dlf.org. Mærk din ansøgning ”Arbejdsmiljøkonsulent”.   
 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 20 - 22. 
 
 
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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