
 

 

Teknisk Landsforbund København søger faglig konsulent 

 

Teknisk Landsforbund København søger en faglig konsulent, som brænder for at arbejde med 

det private arbejdsmarked.  

 

Velkommen til din nye afdeling 

Du vil blive en del af Faglig Afdeling i TL København, som ud over dig består af 2 faglige 

konsulenter, 2 faglige sagsbehandlere samt vores formand. Herudover er der i a-kassen en a-

kasseleder og 9 a-kassesagsbehandlere.  

Du vil få dine egne ansvarsområder og en stor faglig indsigt. Du vil komme til at indgå i et 

stærkt fagligt team, som altid står parat med sparring.  

 

Dine primære arbejdsopgaver vil være at: 

• Rådgive og vejlede medlemmer i forhold til løn- og ansættelsesvilkår 

• Sagsbehandle og beregne eks. ferie, tillæg og pension 

• Forhandle sager 

• Have kontakt med tillidsvalgte 

• Deltage i organiserende opgaver 

 

Du har kendskab til fagforeninger og gode forhandlingsevner 

Vi kan tilbyde dig et udfordrende job med indflydelse på dine egne opgaver og 

arbejdsområder. Vi forventer, at du har en struktureret tilgang til arbejdet og en høj grad af 

fleksibilitet. Samtidig får du et bredt netværk, og det er derfor vigtigt, at du er god til at 

opbygge relationer og evner at formidle viden på en forståelig måde i store og små 

forsamlinger. Derudover ser vi gerne, at du: 

▪ Har godt kendskab til Funktionærloven, Ferieloven, Ligebehandlingsloven m.m. 

• Har en baggrund inden for fagforeningsarbejdet og dermed en god forståelse for 

overenskomstfortolkning og det fagretlige system 

• Har et højt fagligt niveau og gode forhandlingsevner 

• Er velformuleret på dansk i skrift og tale, og du kan begå dig på engelsk, da både 

virksomheder og vores medlemmer kan være udenlandske 



Hvad vi kan tilbyde dig udover spændende arbejdsopgaver 

Du vil blive lønindplaceret iht. intern overenskomst, og vi har sundhedsordning, 

frokostordning, 5 ugers ferie og 1 uges særlige feriefridage, omsorgsdage og 

arbejdsgiverbetalt pension.  

 

Er du interesseret? 

Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte Ole Jensen på oje@tl.dk eller 3877 7140. 

 

Send din ansøgning og dit CV til secure@tl.dk senest den 20. januar 2019, og skriv ”Ansøgning 

faglig konsulent” i emnefeltet. Vi afholder samtaler i uge 4 og 5.   

Tiltrædelse 1. marts 2019 eller hurtigst muligt. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

 

Om Teknisk Landsforbund København: 

Teknisk Landsforbund København er en del af Teknisk Landsforbund, der er en fagforening for 

ca. 30.000 kreative specialister, der arbejder inden for teknik, design og byggeri.  

I Teknisk Landsforbund arbejder i alt 130 ansatte, og der er 9 lokale afdelinger med a-kasse 

og forbundskontor. Se mere på www.tl.dk.  
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