Konsulenter til forhandlingsafdelingen i Dansk Psykolog Forening
Vi søger to dygtige kollegaer til henholdsvis en fast stilling og til et barselsvikariat på seks måneder i
vores team for ledere og selvstændige psykologer. Vi søger fagligt stærke holdspillere, som drives af
at levere god service og professionel forhandling og rådgivning.
Vores nye kollegaer i forhandlingsafdelingen får mulighed for at arbejde med og præge udviklingen
af opgaver og forhandlinger på området for ledere og selvstændige psykologer med og uden
ydernummer, der behandler borgere i privat regi og under den offentlige psykologordning.
(praksisoverenskomsten)
Vi ønsker høj tilfredshed hos medlemmerne og gennemsigtighed i vores resultater. Vi måler derfor
medlemmernes tilfredshed med kontakten med os. Vores kultur er båret af samarbejde, åbenhed,
fællesskab og god trivsel. Vores nye kollegaer skal bidrage til det.
Forhandlingsafdelingen består af i alt tre teams, der tilsammen dækker alle ansættelsesområder
samt arbejder med udviklingsprojekter og medlemskommunikation. Vi er i alt 23 medarbejdere i
afdelingen.
Dansk Psykolog Forenings vision er at sikre psykologernes vilkår og kompetencer og arbejde for
menneskers psykiske velfærd og trivsel. Den vision arbejder vi hårdt på at realisere, og det kræver
bl.a. en topfungerende forhandlingsafdeling.
Stillingerne
Stillingerne er placeret på vores kontor i København i det team på i alt seks konsulenter, der
arbejder med ledere og selvstændige psykologer. Teamet rådgiver ledere, gennemgår kontrakter,
forhandler løn, fører afskedigelsessager, forhandler praksisoverenskomsterne, rådgiver
selvstændige psykologer og udvikler nye medlemsydelser.
Opgaverne
• Forhandlinger af praksisoverenskomsten og implementering af resultater
• Forhandling for medlemmerne med ledelsesansvar i alle typer af arbejdsretlige sager (afsked,
advarsel mv.)
• Bisidderopgaver i forbindelse med problemer på arbejdet
• Samarbejde med - og rådgivning af – formand og bestyrelsesmedlemmer samt af foreningens
sektions- og regionspolitikere
• Projekt- og udviklingsarbejde samt analyseopgaver
• Udvikling af nye tilbud og service fortrinsvis til selvstændige psykologer
• Undervisning på medlemsmøder og arrangementer
• Rådgivning på telefon og mail om stort set alle arbejdsforhold (telefonvagter)
• Bidrage til medlemsinformation gennem nyhedsbreve, hjemmeside m.v.
• Evt. sekretær for politiske udvalg
Profil i den faste stilling
• Jurist eller anden relevant samfundsvidenskabelig videregående uddannelse
• Forhandlingserfaring og gerne erfaring med lignende arbejde
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Interesse for og kendskab til sundhedsområdet, gerne til sundhedsjura og til praksissektoren
Forståelse for arbejdet i en politisk organisation og interessevaretagelse
Interesse for strategi- og projektarbejde
Skarpe kommunikative evner mundtligt og skriftligt
Servicemindet og udviklingsorienteret
Samarbejdsorienteret holdspiller

Profil i barselsvikariat
• Relevant samfundsfaglig videregående uddannelse, f.eks. statskundskab, økonomi eller jura
• Forhandlingserfaring og gerne erfaring med lignende arbejde
• Interesse for og kendskab til arbejdsmarkedsforhold, sundhedsområdet og gerne
praksissektoren
• Forståelse for arbejdet i en politisk organisation og interessevaretagelse
• Analytisk og god talforståelse
• Skarpe kommunikative evner mundtligt og skriftligt
• Servicemindet og udviklingsorienteret
• Samarbejdsorienteret holdspiller
Vi tilbyder
Spændende stillinger i en ambitiøs og levende politisk organisation med en meget engageret
medlemsskare og gode kollegaer.
37 timer ugentlig arbejdstid i gennemsnit og løn- og ansættelsesvilkår i henhold til intern
overenskomst mellem Dansk Psykolog Forening og AC-klubben i DP.
Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning mærket ”konsulent til forhandlingsafdelingen” eller ”barselsvikar til
forhandlingsafdelingen” sammen med CV og relevante bilag til Dansk Psykolog Forening,
Stockholmsgade 27, 2100 København Ø som mail til job@dp.dk, så vi har den senest mandag den
16. august 2021.
Vi gennemfører to samtalerunder. Første runde forventes gennemført fredag den 20. august 2021.
Du er velkommen til at kontakte forhandlingschef Lis Ethelberg på mobil 2612 3730 eller mail
le@dp.dk for yderligere oplysninger.
Dansk Psykolog Forening arbejder for medlemmerne og for samfundet. Vi er på én gang fagforening og forening for
psykologernes profession. Foreningen står på et solidt fundament af høj medlemstilfredshed, høj
organisationsprocent og et fagligt stærkt sekretariat. Vi har ca. 11.600 engagerede medlemmer og et sekretariat
med 55 medarbejdere. Det er vores vision at sikre psykologers vilkår og kompetencer og arbejde for menneskers
psykiske velfærd og trivsel. Se evt. vores hjemmeside: www.dp.dk

