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JOBOPSLAG 
 
 
FØDEVAREFORBUNDET NNF SØGER EN STUDERENDE TIL ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET 
 
Vil du være med til at styrke vilkårene for vores medlemmers uddannelse, beskæftigelse og 
arbejdsmiljø? Kunne du tænke dig at hjælpe os med at understøtte både den politiske 
interessevaretagelse og de medlemsrettede aktiviteter?   
  
Hvis du: 

• Trives i en travl og alsidig hverdag, hvor der stilles store krav til faglighed og engagement, 

• kan arbejde selvstændigt og struktureret, 

• er initiativrig, engageret og ordentlig i din tilgang til arbejdet, 

• har stærke analytiske evner, flair for tal og data, 

• er god til at forstå og formidle vanskeligt stof på en enkel måde, både skriftligt og 
mundtligt, 

• har styr på de sociale medier 
 
- så er et studiejob i Arbejdsmarkedssekretariatet hos Fødevareforbundet NNF måske noget for 
dig.  
 
Som studerende hos os bliver du en del af en politisk styret organisation, hvor du får rig mulighed 
for at anvende din faglige viden i praksis.   
 
I Arbejdsmarkedssekretariatet arbejder vi blandt andet for at styrke medlemmernes 
uddannelsesmuligheder og forbedre deres arbejdsmiljø. Vi arbejder både på det politiske niveau, 
og helt konkret med at igangsætte aktiviteter for medlemmer og tillidsvalgte på vores 
medlemsvirksomheder.  
 
Som studerende bliver det din opgave at understøtte dette arbejde. Det kan for eksempel være, at 
du finder de tal, der kan underbygge vores synspunkter, eller det kan være at du holder styr på alle 
aktiviteterne i et projekt. Vi har brug for at du kan finde ud af at indsamle data, udarbejde analyser 
og formidle resultaterne på en enkel og forståelig måde. Vi forventer også, at du har kendskab til, 
eller gerne erfaring med, at kommunikere professionelt via sociale medier. 
 
Vi forestiller os at du:  

• Er studerende ved en videregående uddannelse indenfor samfundsvidenskab, politologi, 
økonomi eller statskundskab – og at du er mindst 2 år inde i dit studie.  

• Har kendskab til samfundsforhold, herunder den danske arbejdsmarkedsmodel. 

• Interesserer dig for uddannelse, arbejdsmarkedsforhold og arbejdsmiljø. 

• Har styr på tal og statistiske metoder og kan indsamle data og udarbejde analyser. 

• Har godt kendskab til samfundsvidenskabelige metoder og stærke analytiske evner. 

• Kan formulere og formidle vanskeligt stof på en forståelig måde. 
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Vi kan tilbyde: 

• Et spændende og meningsfyldt job, hvor din indsats vil gøre en forskel. 

• Frie rammer og stort personligt ansvar – og en afslappet omgangstone. 

• Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. 

• Et afvekslende og udfordrende job. 

• Gode arbejdsvilkår med høj grad af fleksibilitet i forhold til dit studie. 
 
Vil du vide mere? 
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Susan Clausen på 
mobil 29 12 40 15 eller mail sc@nnf.dk.   
 
Løn- og ansættelsesforhold: 
Der er ordnede løn- og ansættelsesforhold. 
Arbejdstiden anslås til at være 15 timer ugentligt. Vi aftaler, hvordan placering skal ske, og der 
tages naturligvis hensyn til eventuelle eksaminer og lignende i løbet af året. 
 
Arbejdssted: 
Fødevareforbundet NNF, Molestien 7, 2450 København SV 
 
Ansøgning  
Skriftlig ansøgning med CV og eventuelle referencer skal sendes til studiejob@nnf.dk senest 25. 
juni 2021, kl. 13. I emnefeltet bedes angivet ”Studiejob”. 
Der forventes afholdt ansættelsessamtaler den 29. og 30. juni 2021.   
Stillingen ønskes besat snarest muligt. 
 
Fakta om Fødevareforbundet NNF 
Fødevareforbundet NNF er fagforbundet for de, der arbejder inden for nogle af Danmarks vigtigste 
brancher: Bager, slagter, mejeri, sukker- og chokoladeindustrien samt tobaksindustrien. 
Vi har cirka 20.000 medlemmer. 
Vi er cirka 100 medarbejdere fordelt over hele landet. Vores hovedkontor ligger i København SV. 
Læs mere på www.nnf.dk  
 
 
Databehandling 
Vær venligst opmærksom på at ved fremsendelse af ansøgning til stillingen gives samtykke til at de personoplysninger 
som fremgår af ansøgning eller CV  behandles som en del af ansøgningsprocessen. Ansøgning og CV slettes når 
stillingen er besat.  
Dette sker under hensyntagen til lov om persondatabehandling (GDPR.) 
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