
 

 

Tandlægeforeningen er en interesse- og sundhedsorganisation, der 

organiserer alle kategorier af tandlæger i Danmark. Foreningens 

hovedformål er at varetage tandlægernes faglige interesser og arbejde 

for en bedre tandsundhed. Foreningen omfatter godt 6.000 medlemmer. 

Du kan læse mere om foreningen på www.tandlaegeforeningen.dk 

JOB 2020 

Afdelings- og Forhandlingschef 

til Tandlægeforeningen 

 
Vil du være med til at sikre, at tandlægeklinikkernes ejere har 

gode forhold og får kompetent rådgivning? Har du politisk tæft 

og trives i en travl hverdag, hvor du både har generalistens 

overblik og øje for detaljen? Og er du løsningsorienteret og 

holder af at spille andre gode? Så er denne stilling noget for 

dig.  

 
Om stillingen 

Som Afdelings- og Forhandlingschef har du ansvar for den 

daglige ledelse af Afdelingen for Klinikejere i 

Tandlægeforeningen.  

 

Dine primære arbejdsopgaver vil bl.a. være: 

• Ledelse af afdelingens syv medarbejdere  

• Forhandling af overenskomster 

• Løbende sagsbehandling af henvendelser fra 

klinikejere 

• Behandling af telefoniske medlemshenvendelser  

• Rådgivning om den daglige ledelse af tandklinikker 

• Fagpolitisk rådgivning og servicering af 

Tandlægeforeningens udvalg for klinikejere 

• Samarbejde med og kontakt til relevante 

myndigheder og organisationer  

 

Vi tilbyder et spændende og varieret fuldtidsjob med en bred 

intern og ekstern kontaktflade i en afdeling, hvor der i perioder 

vil være en betydelig arbejdsmængde med mange bolde i 

luften.  

 

I sekretariatet arbejder vi målrettet og strategisk med fokus 

på vores kerneopgave, som er, at vi har tilfredse medlemmer. 

Vi har en anerkendende tilgang til vores arbejdsfællesskab, 

hvor ledelse og følgeskab går hånd i hånd. Vi har et stærkt 

hold, hvor vi ser hinanden som kompetente bidragsydere til 

kerneopgaven. 

 

Vi forventer, at du har erfaring fra en politisk ledet 

organisation og trives med en stor diversitet i din 

arbejdsportefølje. Det er et plus, hvis du har erfaring fra en 

interesseorganisation og har kendskab til - og netværk i - det 

fagpolitiske landskab. 

 

Derudover forventer vi, at du: 

• er uddannet jurist, med erfaring inden for 

ansættelsesretten og gerne sundhedsretten 

• favner bredt og trives med både små og store 

opgaver 

 



• arbejder metodisk, struktureret og har øje for 

detaljer 

• har politisk tæft 

• er en god ”spillende træner” 

• har lyst til at indgå i et organisatorisk 

arbejdsfællesskab med kerneopgavefokus og være 

bannerfører for denne tilgang. 

 

Løn- og ansættelsesvilkår: Stillingen er fuld tid uden øvre 

arbejdstid. Løn efter kvalifikationer, arbejdsgiverbetalt 

pensionsordning, helbredssikring og andre personalegoder, 

bl.a. økologisk kantineordning. 

 

Start:  1.9.2020 eller hurtigst derefter. 

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse 

til adm. direktør Joakim Lilholt på 25 46 46 26 eller stabschef 

Cecilie Alsted 25 46 85 09. 

 

Send din ansøgning samt CV på e-mail til hr@tdl.dk, mærket 

”Afdelings- og Forhandlingschef, klinikejere”. Vi glæder os til at 

høre fra dig. 

 

Ansøgningsfrist: 15. juli 2020 kl. 12:00. 

 

Samtaler: Der afholdes samtaler løbende. I forbindelse med 

rekruttering gennemføres bl.a. en personlighedstest ved en 

ekstern konsulent. Formålet med testen er bl.a. at vurdere 

kompetencer og kvalifikationer – både i forhold til stillingen og 

som kollega.  

Vi anvender dit samtykke efter databeskyttelsesforordningens 

artikel 6 (1) (a) som hjemmel til at behandle disse 

oplysninger, og du vil derfor blive bedt om at give dit 

samtykke, inden testen gennemføres.  
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