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HK søger engagerede repræsentanter til lokale uddannelsesudvalg. 
Vil du være med til at udvikle dit fag og uddannelse? 
 
Vi søger en kandidat til: 
Aarhus Business College, kandidat med kontoruddannelse fra en privat arbejdsplads. 
 
Repræsentant til lokalt uddannelsesudvalg på Aarhus Business College 
Har du lyst til at bidrage til udviklingen af dit fag og uddannelsen? Som repræsentant i LUU, får du indblik 
branchen og mulighed for at tilpasse skolens undervisning, den virkelighed du arbejder i din daglig dag. 
 
Jobbet 
Du skal indgå i et tæt samarbejde med de øvrige repræsentanter i HK’s uddannelsesudvalg og medvirke i 
HK’s uddannelsespolitiske arbejde, ligesom du bliver en aktiv del af fællesskabet i HK Østjylland. 
 
Jobbet består bl.a. i: 
• Deltagelse i møder i skolens lokaleuddannelsesudvalg, ca. 4 gange om året. Møderne ligger ofte i 

arbejdstiden og varer 2-3 timer, så du skal have fri fra arbejde. HK betaler dig tabt 
arbejdsfortjeneste. 

• Deltagelse i HK Østjyllands fællesmøder for repræsentanter i LUU og Bestyrelser, der afholdes 2 
gange årligt, som halvdagsmøder. Der ydes tabt arbejdsfortjeneste. Disse møder klæder dig på som 
repræsentant i dit arbejde og du får indblik i aktuel uddannelsespolitik og HK’s centrale 
forhandlinger. 

• Deltagelse i HK’s uddannelsespolitiske konference 1 gang årligt, hvor du møder oplagte og dygtige 
oplægsholdere indenfor uddannelses- og beskæftigelsespolitik. 

 
Din primære opgave bliver at repræsentere HK Østjylland i LUU og derved bidrage til at skolen får relevant 
viden om den faglige virkelighed, du arbejder under til dagligt. På den måde kan skolen tilpasse 
undervisningen, så kommende elever bliver oplært i de kompetencer arbejdsmarkedet efterspørger. LUU 
består af repræsentanter fra HK, arbejdsgivere, lærere fra skolen og skolens bestyrelse. Det er en fordel 
at have kendskab til dit fag og din uddannelse, samt gældende love og regler for området. HK vil dog 
klæde dig på, så du er klar til at varetage området, såfremt du bliver valgt. 
 
Personprofil 
Vi lægger vægt på, at du 
• Er stabil og prioritere at møde op til udvalgsarbejdet 
• Er selvstændig og tager fat i Uddannelseskonsulenten, hvis der er forhold du ønsker hjælp til. 
• Er i beskæftigelse og følger med i fagets udvikling 
• Er faglært indenfor kontor og beskæftiget på en privat arbejdsplads. 
• Udviser stolthed over at være en del af HK og ved, at en rigtig fagforening gør en positiv forskel 

 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Der er tale om et frivilligt hverv, hvor der betales tabt arbejdsfortjeneste. Du kommer til at lære rigtigt 
mange spændende ting om udvalgsarbejde, uddannelsespolitik og HK’s rolle som aktør på skolerne. Det vil 
være relevant at skrive det på CV’et. 
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Flere oplysninger 
Kontakt Uddannelseskonsulent Kristian Sørensen, på 21530972 eller kristian.soerensen@hk.dk 
 
Tiltrædelse 
Snarest muligt. 
 
Ansøgning m.m. 
Send din ansøgning til kristian.soerensen@hk.dk 
 
Ansøgningsfristen er søndag den 11. december 2022. 
 
 


