
Brænder du for fagbevægelsen og finder du arbejdsglæde i drift og medlemsservice – så er 
du måske vores nye kollega. 
 

Vi har en ledig stilling (20 timer om ugen) som 2 årig projektansat sekretariatsmedarbejder, med mulighed 
for forlængelse. Opgaverne indenfor administration, medlemsservice og lettere sagsbehandling.  Du indgår 
i et team på tre ansatte. 

TAT er en faglig organisation for statsansatte tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i styrelser, 
ministerier og på erhvervsskoler. Vi arbejder tæt på medlemmerne og har daglig kontakt med både 
medlemmer og tillidsrepræsentanter. Herudover arbejder vi tæt med andre faglige organisationer og 
central- og hovedorganisation. 

TAT har kontor i et hus fuld af aktivitet på det faglige område, vi har god og faglig sparring med 
medarbejdere fra FTFa som vi bor i hus med. 

Selvom eller måske netop fordi vi er en lille organisation repræsenterer vores medarbejdere et stærkt og 
fagligt team. Du vil blive del af et nært og stærkt samarbejde mellem kolleger der brænder for arbejdet og 
for at sikre medlemmerne de bedst mulige resultater og vilkår. 

 

Opgaverne omfatter bl.a; 

o Modtage medlemshenvendelser, journalisere og lave lettere sagsbehandling. 
o Vedligeholde medlemsregister  
o Opdatere hjemmeside og lave nyhedskommunikation 
o Forestå udsendelser 
o Kontere i regnskab 
o Referatskrivning 
o Systematisere arbejdet med medlemsrekruttering  
o Planlægge og afvikle medlemsarrangementer, kurser etc. 
o Bidrage til at udvikle nye medlemstilbud, herunder virtuelle kurser og temamøder 

Om dig; 

Du har indsigt og engagement i fagbevægelsen. Du har erfaring med administrative opgaver, 
servicefunktioner og medlemskommunikation, og er interesseret i at udvikle kompetencer og færdigheder 
indenfor det faglige arbejde. 

 

Ansættelse sker jf. HK Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 

Løn aftales i henhold til kompetencer og erfaring. 
Der ydes Pension på 12%, hertil kommer Fritvalgs-konto på 6% 
Ferie og frihed jf. overenskomst 
 

TAT tilbyder: 

• Et nærværende og godt arbejdsmiljø hvor der ikke er langt fra ide til handling.  



• Godt kollegaskab i en glad og aktiv tone og miljø. Stor medindflydelse på arbejdstilrettelæggelse og 
måden som opgaverne løses på. 

• Sund og god kantineordning 
• Fleksible arbejdstider indenfor rammerne af opgaver og åbningstider. 

 

Kontoret ligger i Snorresgade i København.  

Ansøgningsfrist: fredag den 24. september 2021 kl. 12. Samtaler afholdes i uge 39. 
Ansættelse:   hurtigst mulig og senest 1. november 2021. 

Har du spørgsmål ring til 2398 2119 og få en snak med Gitte Anholm  
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