DIREKTØR

TIL FRIE FUNKTIONÆRER
Der søges en direktør til en moderne og uafhængig lønmodtagerorganisation, der arbejder for et frit, rummeligt
og fleksibelt arbejdsmarked. Frie Funktionærers medlemmer ønsker at tage ansvar for eget arbejdsliv og med
udgangspunkt i det enkelte medlem tilbydes kvalitets
ydelser inden for fagforening, a-kasse og lønsikring.

Den nye direktør skal formå at skabe stærke og tillidsbaserede
relationer til den foreningspolitiske del af organisationen - baseret
på kompetente politiske drøftelser og oplæg, rapportering, skarp
styring af aktiviteter og ikke mindst en god, personlig kommunikation
og funktionsmåde i de foreningspolitiske og medlemsbaserede
udvalg.

Direktøren skal stå i spidsen for en medlemsorganisation
og forretning, der vægter frihed, åbenhed og et fordomsfrit samarbejde.

Det er en forudsætning, at direktøren kan udvikle og vedligeholde
metoder og forretningsprocesser inden for økonomi, medlems
service, forretningsudvikling og formidling. Forhandlingsopgaverne
er centrale, og her er integritet, smidighed og handlekraft vigtige
kompetencer.

Stillingen
Direktøren skal i samarbejde med medlemmer, bestyrelser, chefer
og medarbejdere sikre solid drift og fortsat innovation og udvikling.
Frie Funktionærer skal være første valg af fagforening, a-kasse og
lønsikring for funktionærer ansat på individuelle vilkår.

Direktøren skal have en akademisk baggrund inden for økonomi,
jura eller det samfundsvidenskabelige område - eller anden relevant
baggrund. Der skal dokumenteres væsentlig erfaring, herunder i
professionel forhandling og personaleledelse, og der skal fremvises
positive resultater på disse felter.

Hovedopgaverne er medlemsservice og interessevaretagelse samt
fortsat udvikling og ekspansion. Direktøren får ansvaret for ca.
85 medarbejdere og skal sammen med dem levere effektive og
fokuserede indsatser, som skaber værdi for medlemmerne. I samarbejde med bestyrelserne skal direktøren udvikle og implementere
strategierne og styre organisationens økonomi og processer.

Ansættelsesvilkår

Frie Funktionærer har en bredt sammensat og faglig dygtig chef-,
leder- og medarbejdergruppe, og der lægges stor vægt på med
arbejdertilfredshed og -engagement. Derfor skal direktøren kunne
fastholde og udvikle engagement og et velfungerende arbejdsmiljø
i organisationen.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
Frie Funktionærer v/formand Finn D. Aalestrup, tlf. 30 20 86 77 eller
Muusmann v/Lars Muusmann, tlf. 40 76 72 27.

Der lægges også stor vægt på profilering og branding af organisa
tionen, hvilket indebærer stort fokus på netværksdannelse i
politiske og mediemæssige sammenhænge. Allianceskabelse og
gode relationer og netværk udgør en hoveddisciplin for den nye
direktør. Herunder også i arbejdet med at sikre organisationen
maksimal indflydelse på arbejdsmarkedspolitiske beslutninger.

Personen
Direktøren skal være en anerkendende, dialogorienteret og
synlig direktør, der har et udpræget helhedssyn på ledelse og
samarbejde. Der kræves en solid forretningsforståelse og indsigt i
de udfordringer, som en moderne og faglig organisation står overfor
i et komplekst samfund, herunder hvordan den teknologiske og
demografiske udvikling påvirker arbejdsmarkedet.

Frie Funktionærer er en spændende arbejdsplads med hovedkontor
i Odense. Der tilbydes attraktive ansættelsesvilkår.

Ansøgning

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger
senest søndag den 3. december 2017 kl. 24.00.
Se mere på www.f-f.dk og www.muusmann.com
Frie Funktionærer er en moderne, demokratisk lønmodtager
organisation med fokus på dig og dine behov som funktionær.
Vi tilbyder en fri fagforening, en billig a-kasse og en Fri Lønforsikring
– skræddersyet til netop din situation og økonomi. Vi yder personlig
rådgivning om dit job – og hjælper dig til et nyt, hvis du bliver
ledig. Vi er uafhængige af partipolitik og religion – vi er til for dig.
”Great Place to Work” har certificeret Frie Funktionærer som en
god arbejdsplads.

