
Kartellet CO-Søfart består af seks medlemsorganisationer: Metal Maritime, Metal Vest, FOA Søfart, Dansk El-Forbund, Ser-
viceforbundet og Centralforeningen for Stampersonel, CS. CO-Søfart favner alle faggrupper, der er repræsenteret om bord på 
et skib eller offshore, lige fra catering til dæk og maskine. Samtidig dækker medlemskredsen såvel menige som officerer.

Centralorganisationen Søfart
Danmarks største maritime 
faglige organisation

Juridisk konsulent til CO-Søfart
med interesse for fag- og ansættelsesret

Til en nyoprettet stilling i Centralorganisationen Søfart, CO-Søfart, søger 
vi en juridisk konsulent, der primært skal varetage sekretariatsservicering 
af CO-Søfarts medlemsorganisationer.

CO-Søfart er Danmarks største maritime, faglige organisation med mar-
kant national indflydelse, og indtager centrale positioner i det internatio-
nale arbejde i ITF (International Transport Workers’ Federation).  

Opgaverne er afvekslende og omfatter bl.a.:

 l Servicering af CO-Søfarts medlemsorganisationer

 l Servicering af tillidsrepræsentanter

 l Generel sagsbehandling af faglige sager

 l Koordinering og tilvirkning af høringssvar

 l Kontakt til ITF - (rejsedage må påregnes)
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Har du interesse for fag- og ansættelsesret, lyst til at arbejde i en indflydelsesrig 
faglig organisation og er du måske forholdsvis nyuddannet?

Den ideelle ansøger har uddannelsesbaggrund som jurist - er evt. nyuddannet eller har muligvis allerede 
erfaring fra det maritime sagsområde.

Da stillingen er nyoprettet, får du mulighed for selv at præge både arbejdsområder og indhold.

Arbejdspladsen er på kontoret i Rødovre, hvor CO-Søfart har sekretariatsfællesskab med Metal Maritime.

Ansættelse vil være uden højeste arbejdstid, og der ydes løn efter kvalifikationer.

For yderligere information kontakt 
Faglig leder Christian H. Petersen, cp@co-sea.dk, tlf. direkte 36 36 55 86 (ferie i uge 42)

Ansøgning sendes til 
Janni Wester-Andersen i administrationen på mail: jwa@co-sea.dk 
senest mandag 11. november 2019. Alle ansøgninger behandles naturligvis fortroligt.

FAKTA
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