
 
 
 
 
Danmarks Lærerforening søger kommunikations- og analysechef 
  
Kan du sætte de rigtige dagsordener. Har du visioner, som skaber engagement. Og mener du også, 
at folkeskolen er Danmarks vigtigste samfundsinstitution. 
  
Så er det måske dig, der skal stå i spidsen for Danmarks Lærerforenings fremadrettede arbejde med 
kommunikation, analyser og public affairs. 
 
Danmarks Lærerforening er en profileret og toneangivende aktør på det uddannelses- og 
arbejdsmarkedspolitiske område. Folkeskolen er altid til debat, og der er sket mange forandringer i 
folkeskolen de seneste år. I Danmarks Lærerforening har medlemmerne for nylig stemt ja til et nyt 
overenskomstforlig, og nu skal der iværksættes en lang række indsatser, som kan skabe positive forandringer 
i folkeskolen. 
  
Din profil 
Vi søger en kommunikations- og analysechef, der tænker strategisk og analytisk, som er på forkant af de 
politiske dagsordener og kan udvikle policy, og som ser muligheder og har masser af gåpåmod.  
 
Du skal kunne udvikle og bidrage til, at vi er en afgørende aktør i at skabe en ny start for folkeskolen med 
fokus på samarbejde, kvalitet i undervisningen og ordentlige arbejdsvilkår for vores medlemmer.  
 
Samtidig skal du fastholde en presseindsats på et højt niveau, være dygtig til at pleje relationerne til 
foreningens interessenter og sikre udarbejdelsen af solide og dagsordensættende analyser.  
 
Du skal også gerne være en erfaren og dygtig personaleleder, som kan inspirere og understøtte, at 
medarbejderne selvstændigt finder veje i komplekse spørgsmål og sammenhænge.  
 
Dine arbejdsområder og din rolle 
Dine overordnede arbejdsområder vil være: 

• Udvikling af strategier for kommunikations- og analyseindsatsen  
• Ansvar for presse-, kampagne-, analyse- og public affairs-arbejdet  
• Ansvar for kommunikationen på foreningens sociale medier  
• Ansvar for den interne kommunikation til de lokale lærerkredse, tillidsrepræsentanter og 

medlemmer. 
  
I forhold til de ansatte i sekretariatet og den politiske ledelse vil din rolle være følgende:  

• Du skal engagere og frigøre 10 fagligt dygtige medarbejdere 
• Du bliver en del af chefgruppen og har et tæt samarbejde med de øvrige afdelinger i huset 
• Du indgår i daglig sparring med foreningens fuldtidsansatte forretningsudvalg 
• Du står for den kommunikationsstrategiske rådgivning af foreningens hovedstyrelse og de 76 

lokale lærerkredse 



  
 
Løn og ansættelsesvilkår 
Lønplacering sker efter det kommunale lønsystem på løntrin 52 plus tillæg. Dertil kommer en 
arbejdsgiverbetalt AP pension på 17,3 procent. 
 
Stillingen ønskes besat den 1. oktober eller hurtigst muligt derefter.   
 
Vil du vide mere? 
Er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Bo Holmsgaard på telefon 21 51 62 00 eller konstitueret 
afdelingschef Søren Olufsen på telefon 24 26 22 15. 
 
Du sender din ansøgning og CV til: JOB-DLF@dlf.org. Mærk din ansøgning ”Kommunikations- og 
analysechef”.   
 
Vi skal have din ansøgning senest mandag den 20. august 2018 kl.12.00.  
 
Vi forventer at afholde første runde samtaler fredag den 24. august og anden runde samtaler tirsdag den 28. 
august 2018.    
 
Fremtiden starter i skolen. Vi glæder os til at modtage din ansøgning! 
 
Danmarks Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation med 85.150 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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