
 
 

 

Dansk El-Forbund Vestsjælland søger faglig konsulent, uddannet inden for 
El-branchen. 
   
Dansk El-Forbund Vestsjælland varetager medlemmernes faglige interesser på 
el-branchens område, indenfor det private og offentlige arbejdsmarked. 
   
Dansk El-Forbund Vestsjælland er med ved bordet, når der skal forhandles, når 
tvister skal løses og/eller når parter skal mægle. Vi rådgiver, etablerer faglige net-
værk og arbejder sammen med resten af organisationen og tillidsrepræsentan-
terne om, at medlemmet får den rette faglige bistand, når vedkommende har brug 
for det.  
   
Er du vores nye faglige sagsbehandler?  
Dansk El-Forbund afdeling Vestsjællands faglige afdeling, består af 4 medarbej-
dere, der i fællesskab løser de mangeartede faglige opgaver/aktiviteter.  
 
Som vores nye faglige konsulent varetager du bl.a. opgaver på en række mindre 
overenskomstområder, samt på Industri- og Elektrikeroverenskomsten.  
   
Du har erfaring med sagsbehandling i det fagretslige system, og du er velbe-
vandret i lovgrundlaget og i det ansættelsesretslige område. Du er vant til at ar-
bejde med overenskomster og aftaler, og du kender ”nerven” i overenskomstfor-
handlinger.  
   
Du ved, at du som faglig konsulent skal være systematisk, præcis og pertentlig 
med overholdelse af deadlines, som det faglige arbejde hviler på. Din pen er sik-
ker og du formulerer dig også godt mundtligt.  
   
Personligt er du engageret, arbejdsom og en holdspiller. Travlhed og uforudsige-
lighed i dagligdagens opgaver er naturligt for dig, men selv om området ofte er 
bundet af faste rutiner, går du ikke af vejen for at lancere en ny idé til arbejds-
gange, der kan lette den travle hverdag. 
 
Vi lærer dig at kende, som en person med godt humør og en fleksibel tilgang til 
dagligdagen.  
   
I Dansk EL-Forbund Vestsjælland arbejder vi organiserende. Vi tilrettelægger vo-
res arbejdsfunktioner med fokus på at gøre det, der er bedst for medlemmet. Du 
er i din funktion en del af det helt nødvendige bagland, i det organiserende ar-
bejde.  
   
På It-området ser vi gerne, at du kan anvende Office pakken (Outlook, Word og 
Excel). Det vil også være en fordel, hvis du kender vores medlemssystem Modu-
lus. 
   

Vi samarbejder med de øvrige afdelinger på Sjælland og Bornholm, om faglig te-

lefonpasning, som du også vil være en del af. 
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Det vil være et krav, at du har kørekort og en fordel at have bil til rådighed, da der 

foregår mange aktiviteter uden for huset.  

 

  

 

Vi tilbyder en stilling med: 

 Et udfordrende, spændende og selvstændigt job med personlig og faglig udvik-
ling blandt gode kolleger i en dynamisk organisation. 

 Gode løn – og ansættelsesforhold, kontrakt ifølge funktionærloven. Arbejdstid er 
beregnet til 37 timer om ugen, der kan dog forekomme arbejde uden for afdelin-
gens åbningstid. 

 En spændende arbejdsplads, med et godt arbejdsmiljø, omgivet af gode kolle-
gaer, der sætter sammenhold, faglig stolthed, fællesskab og humor i fokus.  
 
Tiltrædelse  
 
1.januar 2017. 
 
Ansættelsessted  
Dansk EL-Forbund Vestsjælland, Borgediget 18, 4000 Roskilde. 
 
Yderligere oplysninger  

Yderligere oplysninger om stillingen, kan fås ved henvendelse til afdelingsfor-
mand Erik Magdal, tlf.  5135 9166.  
 
Ansøgning  

Send din motiverede ansøgning, bilagt CV, på mail til vestsj@def.dk - mærket 
”Faglig konsulent”. 

Vi skal have din ansøgning inden torsdag den 17. november 2016, kl. 8.00.   

Vi forventer, at afholde ansættelsessamtaler torsdag den 24. november 2016. 
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