Afdelingsleder til
Dansk Journalistforbund
– Individuel rådgivning
Dansk Journalistforbund – Medier og kommunikation yder hvert år individuel rådgivning til vores
medlemmer, der tæller ansatte, freelancere og selvstændige. Vi hjælper med juridisk rådgivning,
rådgivning om individuelle vilkår, karriererådgivning og rådgivning omkring trivsel på arbejdspladserne.
Vi tror på, at den gode samtale, det forpligtende fællesskab og den ansvarsfulde rådgivning kan hjælpe
vore medlemmer videre i arbejdslivet – både når de har succes, og når de oplever vanskeligheder.
Som afdelingsleder skal du sammen med medarbejderne i to teams, faglig rådgivning og karriere og
trivsel, både udføre forskellige driftsopgaver i afdelingen, og stå i spidsen for udviklingen af afdelingen.
Vil du hjælpe os med at styrke dette vigtige område?
I DJ’s Faglige Rådgivning får medlemmerne blandt andet hjælp i forhold til:
– Løn- og ansættelsesvilkår
– Ansættelse, opsigelse og afskedigelse samt ferie, barsel og ophavsret
– Rådgivning omkring opstart og udvikling af egen virksomhed herunder også som freelancer.
I DJ – Karriere og Trivsel får medlemmerne primært rådgivning i forhold til:
– Karriererådgivning og coaching
– Gennemgang af CV og jobansøgninger
– Råd og vejledning i forhold til arbejdsmiljø, stress, socialrådgivning og arbejdsskadesager.
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Vi søger en stærk profil med følgende kompetencer:
Solid ledelseserfaring, gerne fra politisk ledet organisation
Politisk tæft og forståelse for arbejdet i en medlemsorganisation
Stor viden om individuel rådgivning
Gerne faglig viden om ansættelsesret og/eller rådgivning inden for karriere og trivsel
Gerne viden om udviklingen i medie- og kommunikationsbranchen
Evne til at skabe et godt arbejdsmiljø
Du bliver leder for 11 meget engagerede og selvstændige kolleger og det er et must, at du brænder
for at hjælpe medlemmer i arbejdslivet i bredeste forstand.
Du kan begå dig i et job, der til tider er hektisk, og hvor der er store forventninger. Og så har du ideerne,
der kan blive til virkelighed til glæde for alle DJ’s medlemmer i forskellige faggrupper.
De to teams er i forbindelse med en organisationsændring pr. 9. marts 2018 lagt under samme
afdelingsleder med henblik på at finde og bruge de synergier, som der er mellem de to teams og for
at sikre en fortsat udvikling af DJ’s rådgivning. I stillingen refererer du til direktøren.
Ansøgning og CV sendes til hr4@journalistforbundet.dk
senest den 9. april 2018.
Vi holder ansættelsessamtaler den 24. april 2018.
Har du spørgsmål til stillingen, kan de rettes til
direktør Linda Garlov, HR-chef Jette Kayerød Christensen
eller tillidsrepræsentant Marianne Molin på 3342 8000.
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