
 
Juridisk chefkonsulent til Ergoterapeutforeningens kontor i København 

Har du lyst til at gøre en forskel for Ergoterapeutforeningens medlemmer, og har du lyst til at tage del i 
udviklingen af medlemsservice i en moderne fag- og professionsforening? 

Kan du din ansættelsesret, har du erfaring med juridiske vurderinger og komplekse medlemssager, er du 
god til at forhandle løn- og ansættelsesforhold og har du fokus på vidensdeling, så er du måske den rette 
person til en ledig stilling som juridisk chefkonsulent i vores afdeling. 

I forhandlingsafdelingen får du 15 engagerede kolleger, hvoraf 4 arbejder i Århus, som alle giver 
medlemsservice af høj kvalitet indenfor løn- og ansættelsesvilkår på det offentlige og private område. Du 
får kontor i vores afdeling på Nørre Voldgade i København. 

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

 

Vi forventer, at du: 

• Har solid erfaring med juridisk vurdering af alle typer ansættelsesretslige sager, vedtægter mm. 
• Er godt rustet til overordnet juridisk sparring med afdelingens øvrige medarbejdere 
• Trives med at sikre vidensdeling i afdelingen og medvirke til kollegers kompetenceudvikling, 

herunder sparre med kolleger i konkrete sager 
• Er opdateret på centrale arbejdsmarkedsregler og har godt kendskab til overenskomster, gerne fra 

den offentlige sektor 
• Er forhandlingsvant og trives med praktisk interessevaretagelse, herunder telefonisk rådgivning  
• Er systematisk, effektiv og ved, hvad god service betyder for medlemmerne 
• Er god til at planlægge og prioritere din tid 
• Kan lide at indgå i samarbejde med andre og er en god holdspiller 
• Har en uddannelse som jurist eller anden relevant baggrund 

Vi tilbyder: 

• Faglige udfordringer indenfor et bredt spektrum af løn- og ansættelsesspørgsmål for medlemmerne 
• Gode kolleger og en venlig, humoristisk og omsorgsfuld atmosfære 
• Gode løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Etf og foreningens konsulentklub 

Stillingen er ledig til besættelse den 1. februar 2021. Hvis det lyder som noget for dig, kan du sende din 
ansøgning pr. mail til Ergoterapeutforeningen på etf@etf.dk, mrk. Juridisk chefkonsulent. 

Ansøgningsfristen er mandag den 30. november 2020, klokken 10.00 

Der afholdes ansættelsessamtaler mandag den 7. december. Du kan høre mere om stillingen og om 
Ergoterapeutforeningen ved at kontakte Forhandlingschef Dorthe Julie Kofoed tlf. 5157 3743 

 

Ergoterapeutforeningen er professions- og fagforening for næsten 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. 
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