Stillingsopslag: Administrationselev søges

Blik & Rør Kreds Sydjylland-Fyn er fagforeningen for medlemmer,
der arbejder i VVS-, Blikkenslager-, og Skorstensfejerbranchen på
Fyn og i Syd- og Sønderjylland. Vi har ca. 2.100 medlemmer og er
en del af Blik- og Rørarbejderforbundet, som er hovedforbund for
alle landets VVS’er, blikkenslagere og skorstensfejere.

Som fagforening forhandler vi løn- og arbejdsvilkår og kæmper for, et sundt og sikkert arbejdsmiljø.
Vi rådgiver om løn, ferie, rettigheder, uddannelse og meget mere, desforuden behandler vi sager
fagretligt, når disse ’spilleregler’ eller arbejdsmiljølovgivningen bliver brudt.
Blik & Rør er en politisk, medlemsstyret og demokratisk fagforening, hvor medlemmerne vælger
deres repræsentanter til at varetage deres interesser, sammen med de øvrige ansatte i
fagforeningen.
Vi samarbejder med de øvrige FH-fagforeninger, hvor vi tager aktivt del i blandt andet arbejdet
mod social dumping, kæmper for bedre erhvervsuddannelser, med flere elever og et sundt og
sikkert arbejdsmiljø.
Udover vores faglige afdeling, er vi også en del af Din Faglige A-kasse, FA-K, hvor vi servicerer,
rådgiver og vejleder vores medlemmer ved ledighed.
Blik & Rør Kreds Sydjylland-Fyn har hovedsæde på Valmuevej 2, 5500 Middelfart
Vi er 5 valgte og 2 ansatte i kredsen, som består af 1 kredsformand, 1 næstformand, 2 faglige
sekretærer/opmålere, 1 a-kasseansvarlig, 1 bogholder og 1 organisator.
Du vil komme til at sidde sammen med den daglige ledelse, faglige sekretærer, administration og
a-kasse. Som ansat elev vil du blive en del af et stærkt samarbejdende team, hvor vi deler en
dynamisk hverdag og hvor ingen arbejdsdage er ens, og som ofte byder dagene på nye
udfordrende opgaver.
Stillingen er på 37 timer efter HK’s funktionæroverenskomst for handel, viden & service.

Vi forventer at du:
-

Er udadvendt og positivt indstillet. Har gåpåmod og kan lide at omgås og tale med mange
forskellige mennesker
Har noget kendskab til arbejdsmarkedet og den danske aftalemodel
Har et afklaret forhold til Blik- og Rørarbejderforbundets værdigrundlag
Har kørekort til personbil
Er god til at formulere dig på dansk og engelsk, både i skrift og på samtaleniveau
Har grundlæggende brugererfaring med PC og Office-pakken
Har lyst til løbende at dygtiggøre dig og udbygge din specialviden

Politisk interesse vil være en fordel

Vi tilbyder:
-

En spændende og afvekslende elevplads med mening, ansvar og udfordringer
Opbakning og sparring til at løse opgaverne bedst muligt
Et team med gode og loyale kollegaer i en dynamisk organisation
Mulighed for personlig udvikling

Hvis dette kan være noget for dig, og du gerne vil vide mere, så kontakt:
Carsten Kringelum Duus, tlf. 51533156 eller mail: cae@blikroer.dk
Ansøgning:
Vi går ind for mangfoldighed, og opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen. Send din
ansøgning og dit CV til cae@blikroer.dk – Vi holder en løbende ansøgningsproces.
Forventet tiltrædelse og påbegyndelse af uddannelsesaftale er den 01.09.2021.

Overgangskrav til en administrationselev:
EUX og HHX-elever har direkte adgang til elevpladsen. STX, HF og HTX-elever har brug for et supplerende
5 ugers EUD-S forløb med fagretning kontor. HG elever med adgang til administrationsspecialet kan også
søge elevpladsen.

