
 
 
Medlemsafdelingen i Teknisk Landsforbund søger en medarbejder, som er systematisk og 
effektiv – og elsker at yde god medlemsservice!  
 
Vil du være med til at sikre en professionel og kvalificeret medlemsservice for vores ca. 30.000 nuværende 
medlemmer og nye potentielle medlemmer? Kan du sætte det enkelte medlem i centrum og yde service og 
skabe positiv kontakt via telefon?   
Vi søger en systematisk og effektiv sagsbehandler med et stort servicegen 1. juli 2018. 
Medlemsafdelingen står for al medlemsservice vedrørende medlemskab af Teknisk Landsforbund og 
Teknikernes A-kasse. Afdelingen består af fire sagsbehandlere inklusiv dig samt en faglig koordinator fra a-
kassens Forsikringssekretariat. 
 
Dine primære arbejdsopgaver: 

 Optagelser, tilflytninger, fraflytninger og udmeldelser 
 Medlemskontakt både telefonisk og skriftligt 
 Administration af gratis medlemskab til studerende 
 Administration af kontingent og efterlønsbidrag  
 Samarbejde med og support til lokalafdelinger 

 
Du har: 

 Godt kendskab til arbejdet i en medlemsafdeling 
 Habilt it-kendskab - gerne kendskab til Winnie (vi får nyt it-system, Føniks, i februar 2019) 
 Blik for optimering af arbejdsprocesser 
 Gode formuleringsevner i skrift og tale – også gerne på engelsk 
 Overblik også i travle perioder 
 Gode samarbejdsevner, engagement og godt humør 

 
Vi tilbyder: 

 Et afvekslende arbejde i en travl hverdag 
 En uhøjtidelig og uformel omgangstone 
 Sociale arrangementer og samarbejde på tværs i hele organisationen 
 Gode løn- og ansættelsesvilkår   

 
Stillingen er på 37 timer om ugen inkl. frokost. Den aflønnes efter overenskomst mellem HK og Teknisk 
Landsforbund. Der er sundhedsordning og tilknyttet 16% arbejdsgiverbetalt pensionsordning. 
 
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte a-kassechef Lone Varslev-Pedersen, 33436523 eller 
21419495, sagsbehandler Jytte Magnus (33436576) eller sagsbehandler Malene Hansen (33436577).   
 
Ansøgningsfrist tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 12.00. Vi forventer at holde samtaler onsdag d. 30. maj. 
Vi ser gerne du kan starte 1. juli 2018. 
 
Send din ansøgning med CV til hr-personale@tl.dk og mærk ansøgningen ”Sagsbehandler” i emnefeltet. 
 
Om Teknisk Landsforbund: 
Teknisk Landsforbund er en fagforening og a-kasse 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. 
 


