
 
 

 

Konsulent til opsøgende relationsarbejde og formidling 

 

Teknisk Landsforbund søger en udadvendt konsulent til barselsvikariat 

 

Er du resultatorienteret og en god netværksskaber? Brænder du for at prøve kræfter med 

formidling og organisering målrettet studerende? Og vil du være med til at udvikle Teknisk 

Landsforbunds position som fagforening? 

  

Her er jobbet for dig, der forstår at organisere og skaffe nye medlemmer. Vi tilbyder et job 

med masser af frihed og mulighed for at hjælpe studerende og nyuddannede fra 

uddannelsesinstitutioner, så de kommer godt i gang med arbejdslivet. 

  

Velkommen til Teknisk Landsforbund 

Teknisk Landsforbund (TL) er en moderne, faglig organisation for kreative teknikere, designere 

og konstruktører. Under TL hører også Teknikernes A-kasse, og i alt har vi ca. 30.000 

medlemmer. Vi arbejder for at fremme deres uddannelses-, arbejds- og pensionsvilkår.  

 

Du skaber kontakten til uddannelsesstederne og de studerende 

Som konsulent bliver din hovedopgave at organisere og skaffe nye medlemmer til TL og TL’s 

A-kasse. Det betyder, at du via netværksskabende og strategisk relationelt arbejde skaber 

kontakt til studerende og nyuddannede fra erhvervsakademier og -skoler. Du starter dog ikke 

fra scratch, da vi allerede har nogle gode kontakter. Dine opgaver bliver at:  

• tage kontakt til uddannelsesstederne og brænde igennem med TL’s formål og tilbud 

• informere de studerende og nyuddannede om fordelene ved at melde sig ind i TL 

• udvikle, planlægge og gennemføre aktiviteter og tilbud, eksempelvis kurser for 

nyuddannede med en ekstern underviser inden for teknik, design og byggeri, undervise og 

holde oplæg om praktik- og jobsøgning, men også gerne andre emner, som du kan komme 

med input til, fx LinkedIn. 

 

Gode kolleger og masser af frihed 

Du bliver en del af Uddannelse og Karriere, hvor du får 5 dygtige kolleger, som du kan sparre 

og idéudvikle med. Du får et selvstændigt job, hvor du selv kører ud og tilbringer størstedelen 

af din tid ude på uddannelsesstederne på Sjælland. 

 

Resultatorienteret og selvkørende konsulent 

Du er først og fremmest en dygtig relationsskaber med gode overbevisningsevner og 

sælgergen, og du lader dig ikke slå ud, hvis dagen ikke går som planlagt. Der kan være mange 

indgange til stillingen, men vi ser gerne, at du:  

• har erfaring med organisering og/eller salg og forstår at åbne døre 

• er en dygtig formidler eller ønsker at udvikle dig i denne retning 

 

Samtidig har du gerne en god forståelse for TL’s målgruppe. Du kan sætte dig ind i deres 

udfordringer og behov, så de føler, at der bliver taget godt hånd om dem. Desuden vil det 

være en fordel, hvis du har kendskab til fagforeninger og arbejdsmarkedet, ligesom viden om 

TL’s uddannelser vil være gavnlig.  

 

Der tages udgangspunkt i en arbejdsuge på 37 timer inkl. frokost, og stillingen er uden højeste 

arbejdstid. Du aflønnes efter intern overenskomst. Vi har sundhedsordning og  



16 % arbejdsgiverbetalt pensionsordning. Det er en forudsætning, at du har bil og kørekort. 

 

Interesseret? 

Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte afdelingsformand Jimmi Eiberg Jensen på telefon 

5157 2406 eller skolekonsulent Aino Christensen på telefon 5157 2436. 

 

Skriftlig ansøgning, CV og evt. relevante bilag skal sendes til job@tl.dk snarest muligt og 

senest den 2. august 2019 kl. 12.00. Skriv ”Ansøgning konsulent” i emnefeltet.  

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 33. 

Tiltrædelse 1. september 2019 eller snarest muligt. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

 

 

Om Teknisk Landsforbund: 

Teknisk Landsforbund er en faglig organisation for ca. 30.000 kreative specialister, der 

arbejder indenfor teknik, design og byggeri.  

I Teknisk Landsforbund arbejder i alt 130 ansatte. Der er 9 lokale afdelinger med a-kasse samt 

Forbundskontoret.  

Du kan læse mere om os på www.tl.dk. 

 


