3F Ringkøbing-Skjern søger kontorelev.
Vil du være en del af Danmarks stærkeste fagforening, så er muligheden her:
Brænder du for at komme til at arbejde i fagbevægelsen, hvor fokus er på vejledning,
sagsbehandling og service, så er du måske 3F Ringkøbing-Skjerns nye kontorelev.
Vi forventer at du:
• har en HG eller HHX-eksamen
• har mod på nye udfordringer
• kan lide at sætte dig ind i komplekse lovtekster
• formår at være en stærk vejleder og samtidig også kan påtage dig myndighedsrollen
• har en god forståelse for IT og er stærk i tal
• kan kommunikere på både dansk og engelsk og evt. flere sprog.
• er servicemindede og sætter vores medlemmer i fokus
• er effektiv og trives i en omskiftelig hverdag
Det du får:
Som kontorelev hos 3F får du en bred kontoruddannelse, hvor du kommer omkring hele
afdelingen. Du vil i din elevtid prøve kræfter med a-kasse, fagligt arbejde, økonomi og
medlemsadministration.
Vi tilbyder en udfordrende elevplads, hvor dit ansvar vokser i takt med din viden, evner og
praktiske erfaring.
Det du kommer til at arbejde med:
Du vil hurtigt få selvstændige arbejdsområder, og i løbet af din uddannelse vil du komme
omkring mange spændende aspekter af fagforeningens daglige drift, herunder samtaler og
vejledning af vores medlemmer, sagsbehandling på dagpengeområdet, fagligt arbejde,
medlemsadministration, bogholderi, og diverse ad hoc-opgaver.
Løn og arbejdsforhold:
I henhold til gældende overenskomst med HK.
Arbejdstiden er 37 timer inkl. pauser, hvor vi også har flekstidsaftale.
Ansættelsen forventes at være fra den 01. september 2020 eller efter aftale.
Om 3F Ringkøbing-Skjern:
3F Ringkøbing-Skjern er en moderne fagforening med 22 ansatte. Vi har ca. 5000 medlemmer
som er organiseret inden for industri, transport, bygge- og anlæg, grønne områder, private og
offentlige arbejdspladser.
Da 3F, gerne vil afspejle sammensætningen af den danske befolkning,
opfordrer vi alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at
søge stillingen.
Send din ansøgning til: ringkobing-skjern@3f.dk
Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag den 17.04.2020 klokken 12.00.
Har du spørgsmål kan du kontakte A-kasseleder Per Lund Brunsgaard på telefon 70300874.

