
 

ER DU DSU’S NYE UNGARBEJDER? 
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) søger en ung under 18 år – eventuelt flere - til at varetage jobbet som ungarbejder. 

Stillingen er 8 timer om ugen – med ansættelse snarest muligt. 

 

DSU er en den mest indflydelsesrige og stærkeste politiske ungdomsorganisation i Danmark.  

Vi søger en pligtopfyldende ung person – eventuelt flere - til at varetage jobbet som ungarbejder hos os, så vi sammen 

kan skabe en endnu stærkere organisation. 

 

OM JOBBET 

Som ungarbejder kommer du til at have en række forskellige opgaver som: 

• At ringe til nye medlemmer og byde dem velkommen 

• At pakke velkomstpakker til nye medlemmer 

• At stå for forsendelse af pakker 

• At hjælpe vores økonomimedarbejder med refusioner og bilagshåndtering 

• At lave lette rengøringsopgaver 

• Ad hoc-opgaver 

Som medarbejder i DSU bliver du en del af et ungt hold, der er dybt engageret i sit arbejde, og hver eneste dag 

arbejder hårdt for at skabe forandring i samfundet og skabe værdi for organisations medlemmer. 

Din daglige leder er DSU’s forbundssekretær. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med DSU’s administrative 

medarbejder og DSU’s økonomimedhjælper. 

 

DET FORVENTER VI AF DIG:  

Vi leder efter en engageret og motiveret person, som:  

● Er under 18 år 

● Er god til at tale med mennesker 

● Har flair for tal og systemer 

● Har en god ordenssans  

● Kan arbejde selvstændigt  

● Er disciplineret og god til at overholde deadlines 

● Har mulighed for at arbejde på kontoret i Valby to hverdage om ugen á fire timer.  

Timelønnen udgør 85 kr. i henhold til DSU’s overenskomst med Handels- og kontorfunktionærernes Forbund – HK.  

Ansøgningen sendes til DSU’s forbundssekretær, Signe Kaulberg, via mail skj@dsu.net hurtigst muligt. 

Hvis du har spørgsmål til stillingsopslaget, kan du kontakte Signe Kaulberg på 26 80 33 46.  
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