
RUS søger en Sundhedspolitisk specialkonsulent  
til Reddernes Udviklingssekretariat (3F) 

 

Er du vores nye konsulent, der kan sætte 
den præhospitale indsats og de ansatte 
på redderområdet på dagsordenen?

Reddernes Udviklingssekretariats fond 
er stiftet af 3F/CF med henblik på, at 
sikre en fremtidssikret udvikling af det 
præhospitale område, sygetransport-
området samt brand- og assistanceom-
råderne. Det daglige arbejde består i 
høj grad af politisk interessevaretagelse, 
samarbejde med aktive medlemmer 
fra driften samt projektledelse. Du vil 
sammen med bestyrelsen for RUS stå i 
spidsen for at sikre, at vores medlem-
mer indenfor redderfagene bliver set og 
hørt på den politiske scene i både Folke-
tinget, regionerne og kommunerne.

Vi tilbyder dig
Hos os træder du ind i en verden af 
muligheder, indflydelse og udvikling. 
Du får en dagligdag i en dynamisk 
afdeling, hvor hver dag bringer nye 
udfordringer, udviklingsprojekter og 
driftsopgaver. Du vil selvstændigt skulle 
gennemføre projekter fra start til slut, 
deltage i udviklingsprocesser samt ud-
fylde rollen som mødeleder for vores re-
ferencegrupper. Dit overordnede ansvar 
vil være udviklingsarbejde og politiske 
interessevaretagelse af alle reddernes 
arbejdsopgaver, men med meget fokus 
på ambulancetjenesten.

Herudover vil en stor del af dit 
arbejde bestå af samarbejde og kom-
munikation med medlemmer, interes-
senter, samarbejdspartnere og andre 
faglige organisationer.  Ligeledes vil 
du skulle repræsentere RUS/3F i diverse 
mødefora og på konferencer, hvorfor 
stillingen må forventes at indebære en 
del rejseaktivitet.

Dine arbejdsopgaver
•	 Selvstændig	projektledelse,	herunder	

udfyldelse af rollen som mødeleder
•	 Påvirkning	af	relevante	beslutnings-

tagere på nationalt, regionalt og 
kommunalt plan med henblik på at 
sikre en hensigtsmæssig udvikling

•	 Bidrage	til	3Fs	høringssvar	på	redder-
området

Jobbet kræver gode kommunikati-
onsevner, tålmodighed og evnen til at 
bevare overblik og ro selv i pressede 
situationer. 

Løn og ansættelsesforhold 
Sekretariatet har til huse hos 3F, Kamp-
mannsgade 4 i København. 

Lønnen følger 3F’s lønregulativ, og 
den afspejler kravene til dine kom-
petencer og til jobbet, herunder den 
nødvendige fleksibilitet. Arbejdstiden 
er 37 timer om ugen i gennemsnit, 
men antallet af timer kan variere fra 
uge til uge. 

Yderligere information  
Yderligere oplysninger samt relevante 
spørgsmål til ovenstående rettes til 
Formand for Reddernes Udviklings-
sekretariat og Næstformand for 3Fs 
Transportgruppe Flemming Overgaard 
på telefonnummer: 22 24 15 59 

Ansøgning sendes til flemming.
overgaard@3f.dk eller 3F, Att.: Flem-
ming Overgaard, Kampmannsgade 4, 
1790 København V.

Yderligere oplysninger om Redder-
nes Udviklingssekretariat findes på 
www.3frus.dk

Ansøgningsfrist 
Der er ansøgningsfrist mandag den 7. 
januar 2019 Første samtale forventes 
afholdt fredag den 18. januar 2019.

3F er Danmarks største 

fagforbund med mange 

forskellige medlemsgrupper, herunder 

redderne. Gennem de sidste 10-20 år 

har reddernes arbejde og uddannelse 

gennemgået en omfattende udvikling 

– en proces, der helt sikket vil fortsæt-

te. 3F ønsker – bl.a. gennem sekretaria-

tets indsats - at bidrage positivt til de 

kommende års udvikling.

•	 Indhente,	analysere	og	anvende	
nyeste viden på redderområdet 

•	 Deltage	i	relevante	fora	og	netværk	
med henblik på at vinde indsigt og 
indflydelse gennem de rette kanaler

•	 Skriftlig	formidling	af	sekretariatets	
arbejde i blandt andet fagbladet 
”Redderen” og i nyhedsbreve

•	 Håndtere	presse	og	medier	på	
redderområdet i samarbejde med 
Transportgruppen 

•	 Udarbejdelse	skriftligt	materiale	om	
visioner, anbefalinger og forslag til 
brug for den politiske interessevare-
tagelse. 

Vi lægger vægt på, at: 

Personlige kompetencer
•	 Du	har	gode	analytiske	evner	og	

strategisk forståelse
•	 Du	har	gennemslagskraft	og	gode	

præsentationsevner 
•	 Du	kan	motivere	andre	mennesker	

og skabe begejstring
•	 Du	er	udadvendt,	har	lyst	til	at	være	

i centrum og have en mening om 
redderfagene

•	 Du	har	gode	kommunikations-	og	
samarbejdsevner

•	 Du	har	respekt	for	andres	faglighed	
uden at give slip på din egen

•	 Du	trives	med	selvstændigt	arbejde	
og er opsøgende af natur.

Faglige kompetencer
•	 Erfaring	med	politisk	interessevare-

tagelse 
•	 Kan	indsamle	og	anvende	nyeste	

viden på redderområdet
•	 Præhospital	baggrund,	sundhedsfag-

lig indsigt er en fordel og interesse 
for det præhospitale område 

•	 Erfaren	bruger	af	sociale	medier	
•	 Behersker	dansk	og	engelsk	i	skrift	

og tale
•	 Bruger	af	Officepakken	Excel	og	Po-

wer Point og mestrer at lave præsen-
tationer
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