Genopslag

Konsulent til Slagelse Lærerkreds
Slagelse Lærerkreds søger ny konsulent pr. 1. oktober 2022 – gerne før.
Slagelse Lærerkreds er en mellemstor kreds i Danmarks Lærerforening med ca. 650
medlemmer og ca. 200 pensionister i fraktion 4. Kredsstyrelsen består af formand,
næstformand og 4 styrelsesmedlemmer. På kontoret er derudover ansat en
sekretær på deltid.
Konsulentens opgaver består primært i:
- Vejledning og rådgivning af medlemmer og tillidsrepræsentanter
- Bistå styrelsen vedr. juridiske aspekter i konkrete sager og fagpolitiske
sammenhænge.
- Forhandlinger vedr. løn- og ansættelsesvilkår herunder vilkår for skånejob,
fleksjob mv.
- At forestå kursusvirksomhed for tillidsvalgte
- At bidrage til kommunikationen til medlemmer, samarbejdspartnere,
interessenter og politikere.
- At bidrage med skriftligt materiale til medlemsudsendelser, hjemmeside,
sociale medier mv.
- Deltage i styrelsesmøder, og klæde kredsen på med relevant viden og statistik
materiale.
Vores forventninger til en konsulent:
-

Du bidrager til et positivt og frugtbart arbejdsmiljø.
Du er kredsens viden i juridiske og overenskomstmæssige spørgsmål.
Du kan repræsentere kredsen i forhandlinger af forhåndsaftaler o.lign.
Du kan repræsentere kredsen som bisidder til medlemmers svære samtaler.
Du kan vejlede og rådgive medlemmer i en række spørgsmål om løn og
arbejdsvilkår.
- Du arbejder struktureret med stor gennemsigtighed.
- Du har indgående kendskab til GDPR-regler.
- Du har gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner.

- Du ser samarbejde som en gevinst i det daglige arbejde.
- Du er nysgerrig på skoleverdenen – måske ligefrem en baggrund som lærer.
Vi kan tilbyde:
- Høj grad af indflydelse på eget arbejde.
- Kurser samt efter- og videreuddannelse.
- En introduktion til arbejdet samt kursus fra start, så du kommer hurtigt og
godt på plads.
- Et netværk af konsulenter (og formænd) i det forpligtende kredssamarbejde
samt DLF centralt.
- Godt humør.
Stillingen som konsulent er på 80% og aflønnes efter overenskomst mellem SAKS og
PDK. Arbejdet er fordelt på 42 uger om året.
Vi søger en konsulent, der bidrager til en fælles opgaveløsning på kontoret. Kredsen
har en organisationsgrad lige under 90%. Vi hører gerne dine bud på, hvordan vi får
alle til at blive medlemmer.
Vi arbejder i øjeblikket på et kredsudviklingsprojekt i samarbejde med konsulenter
fra DLF. Der vil du som kommende konsulent også få en hovedrolle.
Send din ansøgning med CV og dokumentation for relevant uddannelse og erfaring
til os senest 9. august kl. 12. Du bedes ligeledes vedlægge en reference, som vi må
kontakte.
Ansøgningen stiles til Slagelse Lærerkreds og sendes til 054@dlf.org. Mærk
ansøgningen ”att. Jacob Seersholm”
Spørgsmål om stillingen kan rettes til kredsformand Jacob Seersholm på tlf. 29 11 11
91 eller mail jsee@dlf.org.
Samtaler forventes afholdt 17. august

