JOB 2021

Tandlægeforening søger
jurist til
arbejdsgiverrådgivning
Tandlægeforeningen, København
Drives du af at gøre en forskel, og sætter du en ære i at yde
god rådgivning? Sætter du pris på dedikerede kollegaer, og på
at arbejde i et fagligt miljø, hvor vi løfter i flok? Så er du
måske vores nye cand.merc.jur eller cand.jur.
Om jobbet
Som jurist i Tandlægeforeningen er du dagligt i dialog med
vores medlemmer, hvor du rådgiver dem om ansættelses- og
arbejdsretlige spørgsmål. Du forhandler fagretlige sager,
deltager i nævns- og retssagsbehandling og bidrager ved
forhandling af overenskomster.
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i vores hotline,
hvor du vil få indsigt i mange forskelligartede juridiske
problemstillinger, og hvor du samtidig vil få styrket dine
forhandlingskompetencer.
Om dig
Det er en fordel, at du:
•
har kendskab til og interesse for arbejds- og
ansættelsesret
•
tager ansvar
•
arbejder selvstændigt
•
sætter en ære i at yde god rådgivning til vores
medlemmer via telefon og mail
•
er grundig og har sans for detaljen
•
er initiativrig og får noget fra hånden
•
kan lide at samarbejde
•
er nysgerrig og har lyst til at dygtiggøre dig
Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er fuldtid uden højeste arbejdstid.
Du vil blive tilknyttet afdelingen for rådgivning af klinikejere,
der består af 9 medarbejdere. Lønnen forhandles individuelt og
der er 15% arbejdsgiverbetalt pension.
Start
Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte
forhandlings- og afdelingschef Sofie Plesner på sp@tdl.dk eller
tlf. 93 60 12 20.
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
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Ansøgning
Send din ansøgning og CV til hr@tdl.dk snarest muligt og
senest den 15. april 2021. Skriv ”Jurist klinikejere” i
emnefeltet. Der holdes samtaler løbende.
Om Tandlægeforeningen
I Tandlægeforeningens sekretariat 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 en stærk teamånd, hvor vi ser hinanden som
kompetente bidragsydere til kerneopgaven.
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