
Tidsbegrænset stilling som opsøgende medarbejder i 
forbindelse med Letbanen i København 
 

3F Vestegnen, 3F Høje Taastrup og 3F BJMF søger en faglig medarbejder til ansættelse 

senest 1. oktober 2021 (eller hurtigst muligt). 

Stillingen er tidsbegrænset til 2 år.  

 

Opgaven vil primært være at organiser kollegaer på letbanen, således de får bedre 

arbejdsforhold og vi sikre at de bliver aflønnet efter overenskomsterne.     

 

Hovedstadens Letbanen skal bygges og drives langs Ring 3. fra Lyngby og Ishøj.  

 

Personen vi søger, vil blive tilknyttet 3f Vestegnen. Men du vil skulle arbejde sammen med 

kollegerne fra 3f Vestegnen, 3F Høje Taastrup og 3F BJMF.  

 

Arbejdsopgaver: 

• Organisering/opsøgende arbejde ude på byggepladserne såvel som camps. 

• Skabe relationer til kollegaerne.  

• Hjælpe udenlandske kollegaer til at komme på plads i Danmark. 

• Rådgive og vejlede bygningsarbejdere om løn- og ansættelsesvilkår. 

• Rådgive og vejlede bygningsarbejdere om deres hverdagsudfordringer. 

• Rådgive og vejlede bygningsarbejdere om deres muligheder for efteruddannelse. 

• Kontrollere overenskomster bliver overholdt.  

• Sikre og fokusere på arbejdsmiljøforhold for de ansatte på Letbanen. 

 

Vi forventer/kvalifikationer:  

• At du brænder for at forbedre kollegaernes arbejdsvilkår. 

• At du har kendskab til organisering/opsøgende arbejde. 

• At du har kendskab til byggebranchen, herunder kulturen i byggebranchen. 

• Har gode kommunikative evner og kan omgås både bygningsarbejdere, 

virksomhedsrepræsentanter, samt ejerkredsen der primært vil bestå af repræsentanter 

fra kommunerne langs Letbanen. 

• At du er serviceminded og kan vejlede og rådgive medlemmerne.  

• At du kan deltage i møder, kurser/efteruddannelse, også uden for normal arbejdstid.  

• At du har PC-kendskab på brugerniveau.  

• At du kan tale engelsk. Andre sprog er et plus, men ikke et krav. 

• At du har et grundlæggende kendskab til fagretslig sagsbehandling/ansættelsesret.  

• At du kan læse overenskomster, lokalaftaler, protokollater etc. 

• At du har kørekort.  

 

Personen:  

• Du er god til at lytte. 

• Du har sympati og forståelse for fagbevægelsens virke. 

• Du skal være villig til at arbejde i en faglig politisk styret organisation. 

• Du kan arbejde selvstændigt, såvel som i team.  

 

Vi kan tilbyde en arbejdsplads:  

• Med et spændende og udfordrende miljø, hvor medlemmerne er i centrum for vores 

aktiviteter.  

• Med gode engagerede kollegaer.  

• Med løn og arbejdsforhold efter overenskomst.  

 

Ansøgningsfrist er senest den 12. august 2021 kl. 16 

Ansøgningen sendes til: vestegnen@3f.dk eller bjmf.ansoegning@3f.dk  

Mrk. ” stilling KBH Letbanen ”  

For yderligere information kontakt: Brian Kristensen tlf. 20457249 eller Carsten Bansholm 

Hansen tlf. 28107705 

 

Samtaler afholdes løbende.  

Forventet start 1/10-2021 eller snarest muligt. 
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