
 

 
 
Kontorfuldmægtig til fagforeninger 
 
Fællessekretariatet for Den Danske Dyrlægeforening (DDD), JA og DSL søger en ny 
medarbejder, der engageret og professionelt vil servicere to af vores folkevalgte 
bestyrelser. Stillingen er meget selvstændig og indebærer sekretærassistance i 
forbindelse med bestyrelsesbetjening af JA og DSL. 
 
Jobbet 

 Tilrettelæggelse og gennemførelse af bestyrelsesmøder og 
repræsentantskabsmøder i JA i tæt samarbejde med formanden  

 Tilrettelæggelse og gennemførelse af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger i 
DSL i tæt samarbejde med formanden 

 Intern koordinering af opgaver i forbindelse med bestyrelsernes arbejde 
 Betjening af Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje 
 Forefaldende kontorarbejde 

 
Vores forventninger til dig 

 Højt serviceniveau og effektivitet 
 Stor selvstændighed og evne til at prioritere opgaverne 
 Gode samarbejdsevner og situationsfornemmelse 
 God skriftlig og mundtlig formuleringsevne 
 Erfaring med bestyrelsesbetjening i en politisk styret organisation 
 Fortrolig med it – vi anvender Microsoft Office, Exformatics og Dynamics AX   

 
Vi tilbyder 
Et attraktivt og selvstændigt job i sekretariatets afdeling for Politik & Fag med reference 
til direktøren. I afdelingen er der 6 medarbejdere – og i alt 39 i hele sekretariatet. Vi 
sætter en ære i at levere høj kvalitet og blive oplevet som serviceorienterede, ligesom 
godt samarbejde, videndeling, hjælpsomhed, forandringsvillighed og robusthed er 
nøgleord, der præger arbejdet i vores sekretariat. 
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til lokal overenskomst – efter erfaring og 
kvalifikationer. Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer/uge). 
 
Ansøgning  
Din ansøgning mrk. ”Kontorfuldmægtig - fagforeninger” mailes til chefsekretær Cathrine 
Norup, JobHosOs@fsek.dk senest den 24. januar 2020. 
 
Har du brug for yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte direktør 
Børge Jørgensen – tlf. 39 13 10 62.   
 
Fællessekretariatet bor i Akademikerhuset på Frederiksberg og beskæftiger 39 personer. 
Vores tre foreninger har til sammen ca. 10.000 medlemmer. 

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. Læse mere på ja.dk 

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


