
 

 

 
 
 
Forhandlingskonsulent  
Søges til Fællessekretariatet for JA, Den Danske Dyrlægeforening og DSL. 
 
Kan du varetage ansættelsesretlige sager og forhandlinger på det private område på et 
højt fagligt niveau? Har du også mod på, at rådgive indenfor et bredt spektrum af 
offentlige ansættelser? Så søger Fællessekretariatet en forhandlingskonsulent, der har 
lyst til at sikre medlemmernes løn- og arbejdsvilkår gennem kompetent rådgivning, 
sagsbehandling og forhandling.  
 
Om dig 
Du har en juridisk kandidatuddannelse og erfaring fra tidligere ansættelser med det 
arbejds- og ansættelsesretlige område, så du selvstændigt kan varetage medlemssager 
vedrørende løn- og ansættelsesvilkår, afskedigelsessager og forhandlinger med 
arbejdsgivere. 
 
Det er vigtigt, at du tager ansvar og har veludviklede samarbejdsevner. Vi forventer, at 
du er god til at formulere dig korrekt og præcist skriftligt såvel som mundtligt. 
 
En ansøger skal forstå at begå sig i et stærkt politisk miljø, med de udfordringer der 
ligger i det. 
 
Jobbet 
Du bliver en del af det private team og vil skulle løse følgende opgaver: 
 
• Rådgive medlemmer om ansættelses- og overenskomstforhold. 
• Forhandle med arbejdsgivere i medlemssager på det overenskomst- og aftaledækkede 

område for privatansatte. 
• Have det sekretariatsmæssige medansvar for indgåelse af kollektive overenskomster 

og aftaler på det private område. 
• Politisk formidling i forhandlingsudvalg/bestyrelser m.m. 
• Formidling af nyheder og faglige temaer til medlemsblade, hjemmesider m.m. 
 
Vi tilbyder 
Et alsidigt og selvstændigt job i afdelingen for Forhandling og Medlemsbetjening. Vi 
arbejder i et uformelt arbejdsmiljø, hvor vi alle har klare og veldefinerede ansvars- og 
arbejdsområder, men hvor vi i høj grad også skal kunne yde tværgående opgaveløsning. 
Vi sætter en ære i at levere høj kvalitet, og at blive opfattet som serviceorienterede, 
ligesom godt samarbejde, videndeling, hjælpsomhed og et positivt syn på forandringer er 
nøgleord, der præger arbejdet i vores sekretariat. 
 
Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling og ønskes besat senest den 1. august 
2020.  
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til lokal overenskomst med mulighed for individuel 
lønplacering, under hensyn til erfaring og kvalifikationer.  
 
Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte forhandlingskonsulent Anne 
Jakobsen på nr.: 3913 1073 eller sagsbehandler Solveig Hansen nr.: 3913 1072. 
 



 

 

 
 
 
 
Ansøgning 
Din ansøgning mærket ”Forhandlingskonsulent” mailes til chefsekretær Cathrine Norup 
JobHosOs@fsek.dk senest den 17. maj 2020. 
 
Vi afholder 1. samtale den 20. maj og 2. samtale 26. maj. 

Fællessekretariatet er sekretariat for tre fagforeninger - Den danske Dyrlægeforeningen, 
JA og DSL - der tilsammen har ca. 10.000 medlemmer og beskæftiger 38 personer. 

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  

 
 


