
 
 
Metal Fjordbyerne søger   
faglig konsulent til IT-området 
Vil du tage ansvar for medlemsplejen af vores IT-medlemmer? 

 

Som faglig konsulent til IT-området, vil du være Metal Fjordbyernes ansigt udadtil i 

kontakten til Metals IT-medlemmer.  Med direkte reference til afdelingens ledelse og 

i et stærkt samarbejde med afdelingens team, kommer du til at løse varierende 

opgaver indenfor alle aspekter af opsøgende medlemspleje i en faglig organisation, 

hvor det enkelte IT-medlem er i fokus, og hvor ingen dage er helt ens. 

 

Om jobbet 

Dine primære opgaver vil være: 

• At udføre undervisnings- og informationsarbejde ”i marken” overalt hvor 

vores IT-medlemmer findes på f.eks. uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser 

og lignende. 

• At være opsøgende overfor IT- virksomheder, IT-uddannelsesinstitutioner og 

andre relevante samarbejdspartnere. 

• At udføre medlemspleje af såvel eksisterende som nye IT-medlemmer på vej 

ind på arbejdsmarkedet. 

• At stå for formidling og planlægning af events rettet mod vores IT-

medlemmer. 

• At inspirere og rådgive vores IT-medlemmers omkring job- og 

uddannelsesmuligheder i IT-branchen. 



• At have ”fingeren på pulsen” indenfor udviklingen af IT-området, herunder ny 

teknik og innovation samt kunne formidle din viden videre til vores IT-

medlemmer. 

• At samarbejde med Dansk Metals afdelinger for at sikre en effektiv 

behandling af faglige sager og medlemskontakten generelt. 

• At varetage sagsbehandling af faglige sager i forbindelse med IT-

medlemmernes ansættelse på IT-området. 

 

Om jobbet 

Vi forestiller os du har følgende profil: 

• Har en relevant IT-baggrund som f.eks. IT-supporter, datateknikker, 

datamatiker eller anden relevant IT-baggrund. 

• Har praktisk erfaring med undervisning og formidling. 

• Har kendskab til fagligt arbejde og til det faglige område generelt. 

• Evt. har erfaring med forhandling og kan afslutte sager selvstændigt. 

• At du har lyst til at indgå i et team, hvor man hjælper og støtter hinanden i 

arbejdet. 

• Er god til at formidle og kommunikere med vores IT-medlemmer, IT-

virksomheder, myndigheder og andre samarbejdspartnere enten direkte eller 

ved brug af relevante IT-platforme. 

• Er en ildsjæl, der kan arbejde selvstændigt under ansvar og i tæt samarbejde 

med andre. 

• Er bevidst om fagbevægelsens værdier og støtter op om Den Danske Model. 

 

Der vil være mulighed for uddannelse af relevant karakter. 

Hvis du vil høre nærmere om jobbet, kan du kontakte Formand Jesper Christensen 

eller Kasserer Lars Krab Larsen, på telefon 4635 1406. 

 

Løn-og ansættelsesforhold 
Du ansættes uden højeste arbejdstid, og må være indstillet på ind i mellem at 

deltage i møder tidligt morgen, aften samt i weekenden.  



Løn aftales ved jobsamtalen.  

Arbejdsstedets fysiske placering vil være i Roskilde, men der vil også være møder i 

afdelingens kontor i Holbæk.  Der bliver en del bilkørsel i Metal Fjordbyernes 

geografiske område, hvorfor du må kunne stille egen bil til rådighed. 

Ansøgning 
Send en ansøgning, der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil 

arbejde sammen med os i Metal Fjordbyerne og send den senest den 17.september 

til lakl@danskmetal.dk. Vi forventer at afholde samtaler i uge 38, 2021.  

Ansættelsen forventes til den. 1. november 2021. 

Vi behandler ansøgningerne efterhånden, som de kommer ind. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

 

Om Dansk Metal 

Dansk Metal er med sine 100.000 medlemmer en af de største spillere inden for 

industri, transport, og it, tele og medier. Vi sikrer medlemmerne uddannelse samt 

gode løn- og arbejdsforhold. Læs mere på www.danskmetal.dk. 

 

Læs mere om os på Metal Fjordbyernes website: 

https://www.danskmetal.dk/Kontakt/Afdeling/Sjaelland/Metalfjordbyerne/Sider/de

fault.aspx 

Metal Fjordbyerne afdelingsadresse: 

 

Elisagårdsvej 23B, 4000 Roskilde | Telefon: 46 35 14 06 
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