
 
 
 
 
 
 

 

 
Konsulent til organisationsudvikling i Danmarks Lærerforening 

Har du solid erfaring med organisationsudviklingsprojekter? Kender du til arbejdet i en 
faglig organisation? Og brænder du for at sætte skibe i søen og se dem komme ud at sejle? Så 
læs videre her! 
 
Danmarks Lærerforening søger en konsulent, som sammen med kolleger i sekretariatet bl.a. skal 
udvikle og implementere arbejdet med professionel kapital i hele organisationen.  

Du skal sikre at erfaringerne fra dette projekt indgår i foreningens øvrige arbejde med at forbedre 
medlemmernes muligheder for at lykkes med deres opgaver. Du skal desuden bidrage til udvikling, 
planlægning og afvikling af foreningens kurser for tillidsvalgte.  
 
Stillingen er tidsbegrænset i 3 år.  
 
Hovedopgaver 

Du skal have fokus på at idéudvikle og udvikle initiativer i forhold til at planlægge og gennemføre 
kurser og udviklingsaktiviteter for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og kredsstyrelser, 
og indgå i arbejdet med at styrke den professionelle kapital i kommunerne. 

Hvem er du? 

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men du skal kunne dokumentere såvel teoretisk 
som praktisk viden om og erfaring med: 

• længerevarende organisationsudviklingsprojekter fra vision til implementering 
• at tilrettelægge og gennemføre kurser og længerevarende læringsforløb for voksne 
• vilkår, opgaver og roller for tillidsvalgte i en politisk organisation. 

Du har desuden et godt kendskab til folkeskolen og lærernes vilkår, og det vil være en fordel, hvis du 
har erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation. 

Vi lægger vægt på, at du er engageret og kan engagere andre, har masser af drive, tager selvstændige 
initiativer, tænker strategisk, og kan etablere følgeskab i forhold til dine ideer. Du trives på en 
arbejdsplads, hvor opgaverne er mange og forskelligartede og ingen dage er ens. Derudover skal du 
være fleksibel med arbejdstider og indstillet på, at der kan forekomme aften – og weekend arbejde.  

Vi tilbyder 

En arbejdsplads midt i hjertet af København, med et udfordrende, afvekslende og selvledende 
arbejdsmiljø. Vi har ”højt til loftet”, attraktive ansættelsesvilkår og gode muligheder for, at du kan 
sætte dit eget præg på opgaverne. Du ansættes i Danmarks Lærerforenings sekretariat, hvor du 
tilknyttes Organisationsafdelingen.  

 

 



Vilkår 

Stillingen ønskes besat 1. august 2018 eller hurtigst muligt herefter. Ansættelsen er omfattet af 
overenskomst mellem Danmarks Lærerforening og konsulentklubben i sekretariatet. Lønindplacering 
sker efter det kommunale lønsystem ud fra kvalifikationer og erfaringer. I ansættelsen indgår en 
arbejdsgiverbetalt AP pensionsordning på 17,3 %. Arbejdstiden er tilrettelagt ud fra 37 timer 
ugentligt. Vi har seks ugers ferie.  

Vil du vide mere? 

Er du velkommen til at kontakte en af konsulenter i afdelingens kursusteam på tlf. 33 69 63 00 eller 
afdelingschef Yvonne Monrad, tlf. 33 69 64 46, e-mail ym@dlf.org 

Du sender din ansøgning og CV til: JOB-DLF@dlf.org. Mærk din ansøgning 
”Organisationskonsulent”.   
 
Vi skal have din ansøgning senest onsdag den 6. juni 2018 kl.12.00.  
 
Vi forventer at afholde første runde samtaler i perioden den 15. juni til 20. juni 2018 og anden runde 
samtaler den 22. juni 2018.   
 
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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