
          
 

Sekretariatschef til Parternes Uddannelsesfællesskab om MED-samarbejde og 

arbejdsmiljø. 
 

Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF) søger en udadvendt og konsensussøgende sekretariatschef.  

PUF tilbyder et job med et stort netværk i kommuner og regioner, og en mulighed for at være med til at 

understøtte og udvikle MED-samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet på tværs af alle kommuner og regioner. 

Grundlaget herfor er Rammeaftalerne om medindflydelse og medbestemmelse (MED-rammeaftalerne) 

indgået mellem henholdsvis KL og Forhandlingsfællesskabet samt Regionernes Lønnings- og Takstnævn 

(RLTN) og Forhandlingsfællesskabet.  

Som sekretariatschef for PUF har du ansvar for den overordnede drift af en organisation, der leverer MED-

uddannelse og arbejdsmiljøuddannelse til MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper i regioner og kommuner.  

PUF står for administrationen af uddannelserne, for løbende kvalitetssikring af den undervisning, som 

underviserkorpset leverer, og for løbende kompetenceudvikling af underviserkorpset i PUF’s Akademi.  

PUF’s sekretariatschef og sekretariat har ansvar for, i samarbejde med PUF’s bestyrelse og 

sekretariatsgruppe, løbende at udvikle og vedligeholde PUF’s kursustilbud med det formål at sikre en 

tidssvarende uddannelse med hensyn til både kvalitet, det faglige indhold og den pædagogiske tilgang.  

Du bliver leder for tre ansatte i det daglige, samt for ca. 60 tilknyttede undervisere i PUF’s eget 

underviserkorps. Du har desuden ansvar for kontakt til og dialog med ca. 60 lokale MED-undervisere i 

kommuner og regioner. Underviserne har deres primære ansættelse i en region eller kommune, og er 

udpeget til at undervise for PUF eller den enkelte region eller kommune. Det er derfor vigtigt, at du har 

mod på og kompetencer til at opbygge og fastholde et godt netværk og sikre en fortsat høj faglig og 

pædagogisk kvalitet blandt de tilknyttede undervisere på tværs af hele landet. 

Dit arbejde er primært at:  

- Varetage den daglige ledelse af og tage del i administrationen med henblik på at sikre høj kvalitet i 

administration og udvikling af kurser for regioner og kommuner.  

- Lede, kvalitetssikre og udvikle både kursusforløb og undervisere, så regioner og kommuner kan 

rekvirere arbejdsmiljø- og MED-uddannelser på et højt fagligt og pædagogisk niveau. 

- Have ansvar for og tage del i driften af PUF, herunder budget, regnskab og at eksterne 

myndighedskrav til kurserne overholdes. 

- Have ansvar for at parternes beslutninger og ønsker til PUF efterleves. 

- Fastholde og øge PUF’s markedsandel gennem opsøgende arbejde i regioner og kommuner med 

udgangspunkt i rekvirenternes behov. 

Derudover skal du efter behov:  

- I dialog med repræsentanter parterne på det regionale og kommunale arbejdsmarked være 

drivkraft for udviklingsprojekter.  

  



          
 
Vi lægger vægt på at du:  

- Har erfaring med ledelse og administration. Helst fra en politisk styret organisation.  

- Har erfaring med at lede udviklingsprojekter- og processer. 

- Kan facilitere og lede større arrangementer og underviserseminarer mv. 

- Har erfaring med pædagogik, læring og undervisning, samt kendskab til uddannelsesområdet og en 

forståelse for det voksenpædagogiske område. 

- Kan indgå i dialog, men også sætte en retning i forhold til udviklingen af fx undervisernes 

kompetencer eller administrationens arbejdsgange.  

- Er god til at samarbejde og har blik for behov hos brugerne, med henblik på at markedsføre PUF’s 

aktiviteter. 

- Har viden om MED-samarbejde og arbejdsmiljø.  

- Har viden om aftale- og overenskomstsystemet, herunder kan agere partsneutralt og har forståelse 

for samspillet med aftaleparterne og de partspolitiske nuancer.  

- Her kendskab til det kommunale og regionale område. 

 

Arbejdsstedet er i Aarhus, DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, 3. sal, 8000 Aarhus C. 

Der må påregnes nogen rejseaktivitet. 

Løn efter kvalifikationer.  

Tiltrædelse 1. august 2018. 

Yderligere oplysninger til stillingen kan fås ved henvendelse til Louise Koldby Dalager, KL, på 33 70 39 06, 

Henrik Würtzenfeld, Forhandlingsfællesskabet, på 33 47 06 21. 

Ansøgning, CV mv. skal sendes til Line Schubert på LISC@kl.dk. 

Ansøgningsfristen er den 1. juni 2018 kl. 12.00. 

Første samtalerunde afholdes den 13. juni 2018 i Aarhus. Anden samtalerunde afholdes den 18. juni 2018 i 

København. Vi anvender personlighedsanalyse og logiktest i forbindelse med 2. samtalerunde. 

Læs mere om puf på www.puf.dk. 

 

Parternes Uddannelsesfællesskab ledes af en bestyrelse bestående af parterne på det regionale- og 

kommunale arbejdsmarked, KL, Danske Regioner (RLTN) og Forhandlingsfællesskabet. Bestyrelsen har bl.a. 

ansvar for at fastlægge de overordnede retningslinjer for PUF og vilkår og krav til underviserne. PUF har 

desuden en sekretariatsgruppe bestående af partsrepræsentanter, der bl.a. medvirker til at forberede 

bestyrelsesmøderne og sikre indhold og udvikling i PUF's uddannelsestilbud. 
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