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Esbjerg Lærerforening søger faglig sagsbehandler pr. 1. april 2020.  
 

Da vor konsulent gennem mange år er fratrådt sin stilling, søger vi en faglig sagsbehandler til at 

hjælpe med at løse nogle af kredsens opgaver. 

 

Din profil: 

- du kommer gerne fra lignende arbejdsområde med kontakt til medlemmer 

- du har kendskab til folkeskolen 

- du har lyst og interesse for arbejdet i en faglig organisation 

- du kender til de mange aktører, der er i skole- og uddannelsesverdenen 

- du har gode kommunikative evner og er vant til forhandling 

- du har analytisk sans både for talbehandling og den menneskelige dimension 

- du er struktureret, proaktiv og kan arbejde selvstændigt i en politisk ledet organisation 

 

Arbejdet tilrettelægges i samarbejde med formanden og den øvrige stab på kontoret.   

 

Arbejdsområdet er ansættelsesforhold og pædagogisk udvikling i bred forstand herunder:  

- Løn, arbejdstid og pensionsforhold 

- Generelle ansættelsesforhold 

- Barselsregler 

- Pension 

- Tjenestefrihed og orlov 

- Forhold og bestemmelser vedr. sygdom, afsked m.v. 

- Analyser af kommunale og øvrige budgetter på foreningens overenskomstområder 

- Individuel sagsbehandling 

- Bistå formand og kredsstyrelse vedr. juridiske aspekter i konkrete sager og fagpolitiske 

sammenhænge. 

- Udarbejde statistisk materiale 

- Vejlede og rådgive kredsens tillidsrepræsentanter 

- Bistå ved udarbejdelse af oplæg 

- Udføre visse kommunikationsopgaver 

- Udføre tildelte sekretærfunktioner 

 

Stillingen er 60 % af et årsværk og placeres som udgangspunkt tirsdag, onsdag og torsdag i de 

uger, hvor der ikke er ferie for kredsens medlemmer. 

Der tages behørigt hensyn til, at ansatte har mulighed for at varetage bibeskæftigelse, dog så det 

er foreneligt med arbejdet på kredskontoret.  

 

Stillingen opslås internt på skolerne i Esbjerg Kommune med ansøgningsfrist 17. januar 2020, 

sendes til DLF´s kredse og slås op på kredsens hjemmeside. 

 

Der gøres opmærksom på, at kvalificeret ansøger haves. 

 

Din ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem SAKS og PDK.  

http://www.elf100.dk/
mailto:100@dlf.org


 
 

 

ESBJERG LÆRERFORENING 
DLF - KREDS 100 

 

 

 

 Kontor:                                             Telefon:                      Hjemmeside:                   E-mail:                    Giro: 

 Jyllandsgade 22, I, 6700 Esbjerg      75 13 41 11                 www.elf100.dk              100@dlf.org        1054279 

Hvis du vil høre nærmere, er du velkommen til at kontakte kredsformand Kenneth Nielsen på  

tlf. 4041 3151.  

Ansøgning vedlagt relevante bilag sendes pr. mail til keni@dlf.org 

 

Ansættelsesudvalget behandler ansøgningerne og indkalder til samtaler i perioden 27. – 31. 

januar 2020. 

 

Besked om afslag/ansættelse gives til ansøgere torsdag, d. 6. februar 2020. 

 

 

Kenneth Nielsen 

Kredsformand kreds 100 
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