
 

 

Forhandlingskonsulent til 
arbejdsgiverforening 
Fællessekretariatet, Frederiksberg 

Fællessekretariatet søger en dynamisk og selvstændig forhandlingskonsulent til 
Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA) – gerne med erfaring fra en tilsvarende 
organisation. Opgaven er primært at rådgive praktiserende dyrlæger (og andre 
virksomhedsejere) vedrørende løn- og ansættelsesforhold for deres ansatte.  

Om jobbet 
 Rådgive virksomheder i spørgsmål om: 

o Ansættelsesforhold 
o Arbejdsmarkedslovgivning 
o Overenskomster 
o Virksomhedsdrift 
o GPDR 

 Forhandlinger med lønmodtagerorganisationer – herunder deltagelse i mæglingsmøder 
 Forhandling af overenskomster (for ansatte dyrlæger og veterinærsygeplejersker) 
 Varetage kontakt til myndigheder, organisationer og samarbejdspartnere 
 Bestyrelsesbetjening (sammen med sekretær) 
 Kontakt til Det Faglige Udvalg (for veterinærsygeplejersker) 
 Udarbejde lønstatistikker. 

Om dig 
 Uddannet jurist med speciale i arbejdsmarkedsret (eller en tilsvarende uddannelse) 
 Skarpe forhandlingsevner 
 Kan arbejde selvstændigt – afdelingen består af dig og en sekretær 
 Overblik – god til at have mange bolde i luften 
 Gode samarbejdsevner 
 Politisk tæft. 

Vi tilbyder 
Et spændende og udfordrende job med attraktive løn- og arbejdsforhold samt gode kollegaer. 
Du refererer direkte til direktøren. Vi bor centralt i Akademikerhuset på Frederiksberg. 
Fællessekretariatet er et fællessekretariatet for Den Danske Dyrlægeforening (herunder 
Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening), JA og DSL med tilsammen 40 medarbejdere.  

Ansættelse 
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte direktør Børge Jørgensen på 
telefon 3913 1062 (i uge 32 afdelingschef Hanne Jensen telefon 3913 1039). Du kan læse 



mere om Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening og Den Danske Dyrlægeforening via 
nedenstående link.  

Ansøgning med CV indsendes til chefsekretær Cathrine Norup på JobHosOs@fsek.dk senest 
den 22. august 2019.  

 

Fællessekretariatet er sekretariat for tre fagforeninger. Den Danske Dyrlægeforeningen, JA og 
DSL. Den Danske Dyrlægeforeningen organiserer dyrlæger, der beskæftiger sig med dyrs 
sundhed, fødevaresikkerhed, veterinær administration, forskning, undervisning, lægemidler og 
biomedicin. Læs mere på ddd.dk.  

JA organiserer alle med en akademisk uddannelse, der beskæftiger sig inden for natur, miljø 
og fødevarer. Læs mere på ja.dk.  

DSL organiserer skov- og landskabsingeniører, have- og parkingeniører samt natur- og 
kulturformidlere. Læs mere på skovogland.dk.  

 


