3F Nordsjælland Øst søger
Faglig konsulent til et 2-årigt organiseringsprojekt indenfor Industri og Lager
Kan du motivere og inspirere – kan du formidle et godt budskab og synes du det er
sjovt at arbejde med mennesker på en anderledes måde?
Det skal du lave:

Gennem en 2-årig projektansættelse, skal du være med til at styrke 3F’s tilstedeværelse på industri- og
lagervirksomheder.
Dette skal ske ved at overenskomstdække flere virksomheder, og få valgt flere tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.
Du kommer til at skulle kortlægge en række udvalgte virksomheder, som er blevet udvalgt på baggrund af deres organiseringspotentiale.
En vigtig opgave for dig bliver at motivere og inspirere medarbejdere til at styrke deres organisering
ude på arbejdspladserne.

Vi forventer at du:
• har kendskab til organisering og kortlægning af arbejdspladser samt kendskab til den danske model.
• er god til at strukturere dit arbejde, og kan overskue opgaver som løber over længere tid.
• er vedholdende i dit arbejde og ikke tager et nej for et nej.
• er en dygtig formidler, der står inde for fagforeningens værdier, og at dette skinner igennem i dit
arbejde.
• er god til at kommunikere både på skrift og i tale.
• er udadvendt, empatisk og tillidsvækkende.
• har gode samarbejdsevner samt fungerer i tæt dialog med øvrige kollegaer.
• er villig til at stå til rådighed udover normal arbejdstid.
• kan stille bil til rådighed (afregnes efter statens takser).
• bliver medlem af 3F Nordsjælland Øst senest ved ansættelsen.

Vi tilbyder
• en konkret og afgrænset projektbeskrivelse
• ansættelse foreløbig i 2 år – med mulighed for forlængelse
• daglig samarbejde og sparring med 3 faglige kollegaer indenfor industri og lager og 19 øvrige gode
kollegaer i 3F Nordsjælland Øst.
• løn og ansættelsesvilkår efter lokaloverenskomst for faglig konsulent i 3F Nordsjælland Øst.

Hvis du har lyst til at blive en del af vores Faglige Team, så send din ansøgning til Formand Hans Nissen,
3F Nordsjælland Øst, Rønnebær Alle 106, 3000 Helsingør, eller på mail til Hans.nissen@3f.dk Skriv Faglig
konsulent, Industriprojekt. Ansøgningen skal være os i hænde senest 15. februar 2018 kl. 12:00.
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 9.
Projektet forventes opstartet den 1. april 2019
Yderligere oplysninger kan indhentes hos Næstformand Ronny
Iversen på telefon 88922184 mobil 61280122 eller Faglig konsulent Tasja Lundberg 88922159 mobil 27773602.
Du kan læse mere om os på www.fagforeningen.dk

3F Nordsjælland Øst dækker Hørsholm-, Fredensborg- Rudersdal-, Furesø- Allerød-, Gribskov- og Helsingør kommunerne. Vi har 5.200 medlemmer indenfor alle 3F’s brancher.

