
 

Formidlingsstærk faglig sekretær med flair for service og samarbejde 

Efter samtale med >>Navn Navnesen<< den >>dato<< fik jeg et godt indtryk af stillingen 

og et godt indblik i de opgaver, der ligger i arbejdet som faglig sekretær hos i 3F i Aalborg – 

det er helt i tråd med, hvad jeg søger og de værdier, jeg står for. Med en solid og relevant 

baggrund fra en lignende stilling ved >>Indsæt virksomhed<< kombineret med lysten til at 

indgå i det praktiske og faglige arbejde ved PSHR Gruppen 3F Aalborg, ser jeg mig selv som 

et godt match. Som faglig sekretær for medlemmer indenfor rengøring, hotel og restauration 

kan jeg skabe værdi som:  

 

Vejleder: I arbejdet med at rådgive og støtte medlemmer og tillidsvalgte i faglige sager og i 

løsning af arbejdsmiljøproblemer vil jeg både trække på min viden fra restaurationsbranchen 

og min studievejlederfunktion på >>Indsæt virksomhed<<, hvor jeg hjalp internationale 

studerende, der havde brug for faglige råd og et lyttende øre. 

Koordinator: Jeg kan planlægge og afholde kurser og konferencer for tillidsvalgte, og med 

mit store overblik og min sans for vigtige detaljer kan jeg sikre en god oplevelse for 

deltagerne. Min erfaring med et væld koordineringsopgaver og opstart af nye tiltag, bl.a. 

uddannelser, projekter og teamdannelse, har klædt mig på til koordineringsopgaver i 3F 

Aalborg. 

Primusmotor: I mit opsøgende arbejde med at hverve medlemmer og indgå 

overenskomster vil jeg i særdeles bruge mine personlige kompetencer: Jeg får energi af at se 

projekter vokse og samarbejde udvikle sig, og jeg kan derfor ikke lade være med at ringe op, 

starte samtalen og række ud. Min vedholdenhed og ihærdighed betyder, at jeg samtidig når i 

mål med overenskomster, der gør en forskel for medlemmer, jeg hverver. 

Formidler: I rollen som faglig sekretær vil jeg nyde at undervise. Jeg er vant til at tale for 

store forsamlinger. Og som engelsk korrespondent og flydende i engelsk i skrift og tale kan 

jeg holde oplæg på engelsk til glæde for nuværende og potentielle medlemmer indenfor 

rengøring, hotel og restauration. 

Kollega, der lytter, deler og sparrer: Jeg er serviceminded, og det betyder, at jeg tager 

alle henvendelser seriøst og svarer hurtigt, høfligt og konstruktivt. Jeg er samtidig typen, der 

får energi af at tale med mennesker, og jeg elsker at udveksle viden. Jeg ser sparring og 

videndeling som en forudsætning for at lykkes som kollega og faglig sekretær for 

medlemmer. Jeg gør derfor en dyd ud af at lytte nysgerrigt, give råd, dele og løse faglige 

udfordringer.  

 

Hvis I skal bruge en faglig sekretær, der har erfaring fra restaurationsbranchen, en mentor i 

maven og et stort koordinator-gen og som vil kunne bidrage med god energi til arbejdet og 

ikke mindst til samarbejdet, ser jeg frem till at høre mere om både opgaverne, 

forventningerne og ikke mindst om det team, jeg forhåbentligt bliver en del af. 

 

Med venlig hilsen 

Xxxxx Xxxxxxxxxxx 

 


