
 

 
 
 
 
 
To uddannelsespolitiske konsulenter til Danmarks Lærerforening 
 
Har du mod på at blive en del af vores engagerede, travle, udfordrende, afvekslende og selvledende 
kollegiale samarbejde? Så er chancen der nu. 

Vi skal navigere som analytikere, rådgivere, formidlere og forhandlere for vores politiske ledelse i de mange 
dagsordner, der er på det skole- og uddannelsespolitiske område. To af vores erfarne kollegaer går på 
pension, så vi har brug for nye kræfter, der både selvstændigt og i samarbejde med andre kan afkode den 
uddannelsespolitiske debat og finde løsningsforslag, som kan fremlægges præcist både mundtligt og skriftligt 
- også under tidspres.  
 
Hvem er du? 
For den ene stillings vedkommende er det særlig relevant, at du har solid indsigt i lærerprofessionen og 
lærernes undervisningsdag på skolerne. Du skal være med til at sikre, at vi fortsat på alle skolepolitiske 
områder kan give kvalificeret faglig rådgivning til kredse, hovedstyrelse og formandskab - og, at vi kan 
varetage lærernes interesser overfor ministerier, politikkere, interesseorganisationer mv. Du arbejder sikkert 
allerede i dag med uddannelsespolitik - og har gerne en baggrund som lærer med erfaring fra 
organisationsarbejde. 

For den anden stillings vedkommende er det særlig relevant, at du har en bred indsigt, der gør dig i stand til 
at varetage uddannelsespolitiske interesser for alle vores medlemsgrupper. Deres arbejdsområder spænder 
fra undervisning, rådgivning og vejledning af børn, unge og voksne til formidling i ernæring og sundhed. Du 
skal derfor både kunne navigere i de brede uddannelses- og forskningspolitiske spørgsmål sammen med 
FTF og de øvrige uddannelsesorganisationer - og kunne navigere i forhold til de forskellige 
medlemsgruppers specifikke uddannelsesforhold på professionshøjskoler mv.  
 
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 konsulent Bolette Larsen telefon 33 69 64 10 eller afdelingschef Jesper 
Støier telefon 33 69 64 12. 

Ansøgningsfristen er mandag den 8. maj kl. 12.00.  



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

Vi forventer at afholde første samtalerunde onsdag den 17. maj og torsdag den 18. maj og anden 
samtalerunde torsdag den 1. juni og fredag den 2. juni med henblik på ansættelse 1. september 2017 – eller 
efter aftale. Der vil indgå en opgave i forbindelse med anden samtalerunde.  
 
 
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.  
 
 

 
 

 

 


