
	

Klaregade	19,	2.	Sal	
5000	Odense	C	
Tlf:	66126890	
Mail:	082@dlf.org	

	
Odense den 17. januar 2017 

900/clth 

Stillingsopslag 

Alsidig og initiativrig medarbejder med flair for IT til Odense Lærerforenings sekretariat 

Vi søger en ny medarbejder til en bred vifte af opgaver i sekretariatet for Odense Lærerforening. Den nye 
medarbejder skal kunne tage teten på eller medvirke ved flest mulige af følgende opgaver: 

• Indholdsmæssig udvikling og vedligeholdelse af foreningens hjemmeside, Facebook-side, elektroni-
ske kommunikationsplatform (Intranet) mv. 

• Kommunikationsopgaver med hensyn til udarbejdelse af PowerPoint-præsentationer, trykt materia-
le, pjecer, plakater og lign.   

• Implementering af dokumenthåndteringssystem (DocuNote) 
• Udarbejdelse af retningslinjer for opbevaring af persondata og medvirken til journalisering   
• Organisering af møder og arrangementer m.h.t. indkaldelse, tilmelding, bestilling af lokaler, forplej-

ning, PR osv. Opdækning og afrydning efter møder i egne lokaler. 
• Forkontorfunktion: besvarelse af telefoner og modtagelse af medlemmer. 
• Besvarelse af rutineprægede medlemshenvendelser.   

De endelige arbejdsopgaver aftales nærmere og forventes løbende justeret i samarbejde med sekretariatets 
leder og de øvrige ansatte. Sekretariatet er en mindre arbejdsplads, hvor alle skal kunne give en hånd med 
hvor det kniber og have øje herfor. 

Personlige kvalifikationer: 

• Initiativrig i forhold til at se opgaver der ikke bliver løst, og sikre at de bliver det 
• God til at skrive på fejlfrit og letforståeligt dansk  
• Flair for IT – Sekretariatet mangler en superbruger 
• Serviceminded – Vi er her for medlemmerne 
• Struktureret og god til at organisere 
• Humor og god til relationer  

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, hvis du passer til ovenstående opgaver og kvalifikati-
oner. Du skal have forståelse for arbejdet i en politisk ledet organisation. 

Vi tilbyder gode arbejdsforhold, gode kollega- og samarbejdsrelationer. Løn forhandles efter kvalifikationer 
ud fra HK-overenskomst. Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer med mindre andet aftales. Arbejds-
stedet er Odense Lærerforenings sekretariat, der er placeret i centrum af Odense. 

Stillingen forventes besat hurtigst muligt.  

Ansøgning sendes elektronisk til chefkonsulent Claus Holm Thomsen, Odense Lærerforening clth@dlf.org 
og skriv ”Ansøgning” i emnefeltet. 

Ansøgningsfristen er søndag den 11. februar 2018. 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 11 og evt. begyndelsen af uge 12. 
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Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Claus Holm Thomsen tlf. 
6612 6890. 

Se nærmere om Odense Lærerforening på www.odenselaererforening.dk 

 

 

	
		


