
 

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom søger organisationsmedarbejder.  

 

DSU er den mest indflydelsesrige og stærkeste ungdomsorganisation i Danmark. Vi har rigtig mange 

aktiviteter og projekter, som i fællesskab mellem medarbejdere og frivillige hele tiden udvikler sig. En stærk 

base for en stærk organisation, er god medlemskontakt, service og administration. Vi søger en 

organisationsmedarbejder, der kan sikre dette.  

Stillingen er på 35 timer og med ansættelse fra 1. august 2019.  

 

Som organisationsmedarbejder har du den daglige kontakt med DSU’s medlemmer. Det er dig, der besvarer 

henvendelser om alt fra invitationer til arrangementer til spørgsmål om medlemskaber. Du kommer til at 

arbejde i vores medlemssystem NEMOA, og kommer til at være ansvarlig for vores hjemmeside, webshop, 

forsendelse og andre administrative opgaver. Derudover kommer du til at understøtte vores kursus- og 

uddannelsessystem. Der vil være mulighed for at præge arbejdsopgaverne ud fra netop dine kompetencer. 

Du vil komme til at arbejde tæt sammen med DSU’s ledelse, øvrige medarbejdere og ikke mindst de mange 

frivillige der udgør rygraden i organisationen.  

Som medarbejder i DSU bliver du en del af et ungt og ambitiøst hold, der er dybt engageret i deres arbejde, 

og som hver dag arbejder for at skabe politisk forandring i samfundet og værdi for DSU’s medlemmer. Din 

daglige leder og tætte samarbejdspartner er DSU’s forbundssekretær.  

 

• At du er motiveret og engageret for at arbejde i en politisk organisation. 

• At du er god til at motivere og træne frivillige DSU’ere til foreningsarbejde.  

• At du er udadvendt og løsningsorienteret.  

• At du har relevant erfaring med foreningsarbejde. 

• At du kan organisatorisk overblik og kan arbejde selvstændigt og disciplineret. 

• At du er lærenem og hurtigt kan sætte dig ind i systemer og arbejdsgange. 

• At du har grundlæggende IT-færdigheder og kan arbejde i Office-pakken.   

• At du kan se dig selv arbejde for DSU’s politiske grundlag, som er demokratisk socialisme. 

• At du er indstillet på at der i perioder vil være meget aften og weekendarbejde. 



 

 

Løn i henhold til DSU’s overenskomst med Handels- og kontorfunktionærernes Forbund – HK. 

Ansøgningen sendes til DSU’s forbundssekretær, Morgan Krüger på mk@dsu.net senest 13. maj klokken 

12.00. Hvis du har spørgsmål til stillingsopslaget, kan du kontakte DSU’s forbundssekretær, Morgan Krüger 

på 40 955 400.  

mailto:mk@dsu.net

