Afdelingsleder (advokat) og
advokat til advokatfunktionen
i Dansk Journalistforbund
– jura og ophavsret
Dansk Journalistforbund – Medier og Kommunikation yder advokatbistand til vores medlemmer indenfor
ansættelsesret og ophavsret og fører faglige voldgifter og retssager. Samtidig yder advokatfunktionen
rådgivning om aktindsigt, medieretlige spørgsmål og hjælper medlemmerne med inkassosager.
For at styrke DJ’s indsats har vi besluttet, at opnormere vores advokatfunktion. Teamet kommer samlet
til at bestå af tre advokater og en juridisk assistent. Vi søger derfor både en afdelingsleder (advokat)
og en erfaren advokat til afdelingen.
–
–
–
–
–

Vi søger personer med stærke profiler med følgende kompetencer:
Solid erfaring med førelse af retssager og faglige voldgifter
Politisk tæft og forståelse for arbejdet i en medlemsorganisation
Solid viden om individuel og kollektiv arbejdsret
Gerne viden om ophavsret, medieret og offentlighedsloven
Gerne viden om medie- og kommunikationsbranchen
Afdelingslederen skal have ledelseserfaring og kunne balancere mellem at indgå i teamets daglige drift
og træffe ledelsesmæssige beslutninger. Du skal kunne bibeholde et godt arbejdsmiljø og begå dig i et
job, der til tider er hektisk, og hvorpå der hviler store forventninger. Vi har en uformel tone og arbejder
engageret for medlemmerne, uanset hvor store eller små deres sager er. I stillingen refererer afdelingslederen til direktøren, og de øvrige advokater refererer til afdelingslederen.
Afdelingsleder
Ansøgningen og CV i forhold til stillingen som afdelingsleder (advokat)
sendes til hr1@journalistforbundet.dk. senest den 9. april 2018.
Vi holder ansættelsessamtaler den 17. april 2018.
Advokat
Ansøgningen samt CV i forhold til stillingen som advokat
sendes til hr2@journalistforbundet.dk senest den 9. april 2018.
Vi holder ansættelsessamtaler den 23. april 2018.
Løn i henhold til overenskomst med konsulentklubben i DJ.
Har du spørgsmål til stillingerne, kan de rettes til
direktør Linda Garlov, HR-chef Jette Kayerød Christensen
eller tillidsrepræsentant Marianne Molin på 3342 8000.
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