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Forperson søges til Studenteransattes Landsforbund 
 
Studenteransattes Landsforbund (SUL) søger en forperson til at 

varetage daglig ledelse af Bestyrelsen og være forbundets 

ansigt udadtil. 

 

Arbejdsopgaver 
 
Du vil i dit daglige arbejde indgå i et præsidie sammen med 
næstforspersonen og kassereren. I har tilsammen ansvaret for at 
planlægge og afholde bestyrelsesmøder, have strategiske drøftelser 
mellem møderne og besvare mails generelt. Der vil undervejs være 
eksterne møder med samarbejdspartnere og andre forhandlingspartnere, 
der ofte foregår i København. I Hovedstaden har du muligheden for at 
bruge SULs kontorplads hos Danske Studerendes Fællesråd på 
Jernbanegade. Du skal dog selv strukturere din arbejdstid, men der er 
rig mulighed for hjemmearbejde. 
 

Kvalifikationer 
 
Vi forventer at du er studerende, når du tiltræder. Arbejdet kræver at 
du udadvendt, kan arbejde fleksibelt og selvstændigt, og har mod på at 
arbejde med organisatorisk udvikling. Samtidig skal du have lysten og 
gåpåmod til at styrke SULs position blandt de videregående 
uddannelsesinstitutioner. Derudover ser vi gerne at du opfylder følgende 
kvalifikationer: 
 

 Erfaring med frivilligt arbejde / frivillig ledelse 

 Inkluderende ledelse, hvor du også kan uddelegere opgaver 

 Politisk forståelse i studenterpolitisk sammenhæng og i 
fagbevægelsen 

 Erfaring som studenteransat instruktor/underviser eller lignende 
er et plus 

 Tidligere engagement i fagbevægelsen er et plus 
 

Det tilbyder SUL 

 
Som forperson i SUL vil du foruden ledelseserfaring, have mulighed for at 
tilegne dig erfaring i at forhandle, og indgående indsigt i 
overenskomstarbejdet. Du får mulighed for at sætte dig eget præg på 
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organisationen, udfolde dig som strategisk leder og sætte en retning for 
fremtiden. 
 
Forpersonen vælges af Bestyrelsen for mindst et år ad gangen. Du skal 
forvente arbejdstid på omkring 15-20 timer om måneden. Arbejdet 
varierer dog hen over året, og tilrettelæggelsen af timer er som 
udgangspunkt kun begrænset af det månedlige bestyrelsesmøde. 
Derudover vil dine udgifter til transport og forplejning i forbindelse med 
møder blive godtgjort af SUL. 
 

Om SUL 
 
Studenteransattes Landsforbund (SUL), er en over 35 år gammel 
fagforening, der organiserer og forhandler på vegne af de 
studenteransatte på landets universiteter samt arkitektskoler, 
musikkonservatorier og kunstakademier. SUL er en fagforening som 
repræsenterer mere end 2000 studenteransatte. 
 
Bestyrelsen er frivillig og består af 8 repræsentanter fra 
studenterorganisationer samt op til 5 internt valgte medlemmer fra SUL. 
Bestyrelsen er derfor spredt over hele landet.  
 
SUL's overenskomst omfatter studentermedhjælpere, instruktorer, 
timelønnede hjælpelærere, undervisningsassistenter, 
studenterstudievejledere, faglige vejledere, demonstratorer og 
præparatfremstillere. SUL har selvstændig forhandlingsret med 
arbejdsgiverrepræsentanter, herunder Medarbejder- og 
Kompetencestyrelsen. 
 
I SUL er fokus på at styrke og strukturere bestyrelsesarbejdet efter en 
intern reorganisering, samt lokal organisering på 
uddannelsesinstitutioner i hele Danmark. Næste 
overenskomstforhandling bliver i 2024. 
 
SUL er associeret med Akademikernes Centralorganisation. 
Læs mere om SUL på www.sul.nu  
 

http://www.ac.dk/
http://www.sul.nu/

