
 
 
 

 

Kombineret arbejdsmiljø- og forhandlingskonsulent til Ergoterapeutforeningens kontor i København 

Har du lyst til at være en del af udviklingen af medlemsservice i en moderne fag- og professionsforening, brænder du 
for arbejdsmiljøområdet, kan du forhandle løn- og ansættelsesvilkår, har lyst til medlemskontakt og kendskab til 
overenskomster og aftaler, så er du formentlig den rette til en stilling som konsulent på vores kontor på Nørre Vold.  

I forhandlingsafdelingen får du 16 engagerede kolleger, hvoraf 3 arbejder i Århus. Afdelingen giver bl.a. 
medlemsservice af høj kvalitet indenfor løn- og ansættelsesvilkår på det offentlige og private område. Derudover 
varetager vi opgaver som politisk interessevaretagelse indenfor løn- og ansættelse og arbejdsmiljø, samt uddannelse 
og indsatser overfor arbejdsmiljørepræsentanter (AMR), fællestillidsrepræsentanter (FTR), tillidsrepræsentanter (TR) 
og ledere.  

Arbejdsmiljøområdet favner formidling af viden, rådgivning, sagsbehandling samt indsatser og kurser for AMR m.fl.  
samt i mindre omfang politisk interessevaretagelse. 

Din stilling fordeles 50/50 som henholdsvis specialist på arbejdsmiljøområdet og som forhandlingskonsulent. 

Du kommer til at forhandle med lokale arbejdsgivere, får direkte medlemskontakt og vil indgå i en telefonordning, 
hvor medlemmerne og tillidsrepræsentanter får vejledning og sparring.  

Vi forventer, at du: 

• Har stor viden og stor erfaring med arbejdsmiljøarbejde, herunder lovgivning, psykisk arbejdsmiljø mm, 
gerne erfaring fra det offentlige område eller en politisk styret organisation 

• Har erfaring med formidling og kompetenceudvikling, herunder kurser, temadage mm.    
• Har undervisningserfaring  
• Kan omsætte og formidle din viden om arbejdsmiljøområdet til daglig rådgivning af medlemmer, herunder 

AMR, TR og ledere 
• Har erfaring med lønforhandling og ansættelsesvilkår  
• Har et kendskab til overenskomster, gerne fra den offentlige sektor 
• Er forhandlingsvant og trives med varetagelse af medlemmernes interesse med fokus på det enkelte 

medlem 
• Er serviceminded, systematisk og god til at prioritere din tid i lyset af forskellige opgaver  
• Er en god holdspiller 
• Har en relevant uddannelse, eller erfaringer fra området, der kan matche opgaverne i stillingen.  

 
Vi tilbyder: 

• Faglige udfordringer indenfor forhandling, løn- og ansættelsesvilkår, TR- og MED-området 
• Mulighed for faglig udvikling samt sparring og samarbejde såvel internt i Etf, som i forhold til eksterne 

samarbejdspartnere 
• Gode kolleger og en venlig, humoristisk og omsorgsfuld atmosfære med højt til loftet 
• Gode løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Ergoterapeutforeningen og foreningens 

konsulentklub. 

Tiltrædelse er den 1. juni 2021. Er det noget for dig skal du sende din ansøgning pr. mail til Ergoterapeutforeningen 
på etf@etf.dk, mrk. Arbejdsmiljø/Forhandlingskonsulent. 

Ansøgningsfristen er onsdag den 21. april 2021, klokken 10.00 

mailto:etf@etf.dk


 

Første samtale er den 26. april og evt. 2. samtale den 27. april 2021. Du kan høre mere om stillingen og om 
Ergoterapeutforeningen ved at kontakte Forhandlingschef Dorthe Julie Kofoed tlf. 5157 3743 eller Teamleder Louise 
Homann Gorming tlf. 5336 4995.  

 

Ergoterapeutforeningen er professions- og fagforening for godt 9.000 ergoterapeuter og ergoterapeutstuderende på det offentlige og private 
arbejdsmarked. Vi er en forening med medlemsfremgang. Beskæftigelsen indenfor faget er i fremgang. Medlemsbetjeningen finder sted fra 
vores kontor i Aarhus og fra sekretariatet i København. 


