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Arbejdsopgaver: 
• Faglig og daglig ansvarlig for vores gruppe af butiksfunktionærer, der består af ledere i Coop-butikker og brugs-

foreninger i ledelseslagende lige under uddeler/varehuschef, fx souschefer, afdelingsledere m.fl. Opgaverne består i 
rådgivning af medlemmer om bl.a. løn og arbejdsvilkår samt deltagelse som bisidder i forbindelse med faglige sager, fx 
fratrædelser, sager med Coop Koncernrevision m.fl. 
Hertil kommer overenskomstforhandlinger samt alle øvrige forhold relateret til medlemsgruppen. 

• Medlemshvervning: Du får en hovedrolle i at være med til at sikre, at DLO lykkes med fremgang i antallet af medlem-
mer. Det er derfor en fordel, hvis du er udadvendt og kontaktskabende. 

• Administration og medlemsservice: Du bliver ansvarlig for, at vores medlemmer får den bedst mulige service, herunder 
at vi optimerer vores rytmer og rutiner, og at vores kvalitet altid er i top. 

• Stedfortræder og sparringspartner for direktør: Som souschef er du direktørens højre hånd og er i fællesskab med 
direktøren ansvarlig for, at vi i det daglige lykkes med opgaverne, herunder sikrer god trivsel blandt de ansatte. Du skal 
derfor have evnen og viljen til god personaleledelse. 
Du deltager i forberedelse og afholdelse af bestyrelsesmøder i foreningen, hvor du også indgår i formandskabet sam-
men med foreningens formand, næstformand og direktør. 

• Backup: Du vil i det daglige være backup for medlemsrådgivning og faglige sager i de andre medlemsgrupper for DLOs 
direktør og for vores afdelingsleder placeret på kontoret i Albertslund. 

Der kan være flere indgange til jobbet. Du kan have en baggrund fra butik i Coop eller i en brugsforening, hvor du i dag 
fx er souschef eller uddeler. Du kan komme fra et job, hvor du i dag arbejder med HR og/eller jura, eller du kommer med 
noget helt tredje, som passer lige ind i stillingen, hvor mange kompetencer kan være i spil. Den uddannelsesmæssige 
baggrund er ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at du vægter ordentlighed højt, er tillidsvækkende og troværdig samt at du 
er struktureret og loyal - både over for opgaven og over for dine kollegaer. Og så er god humor i øvrigt ingen hindring for 
jobbet! 

Det er klart en fordel, at du har et godt kendskab til brugsforeningsbevægelsen. Er du vant til personaleledelse, har 
kendskab til personalejura og overenskomster og så lige krydrer det hele med kendskab til IT og GDPR, er det helt perfekt. 
Men mindre kan også gøre det; det vigtigste er dig som person og din tilgang til tingene. Resten hjælpes vi med i fælless-
kab at få på plads. 

Jobbet varetager du med udgangspunkt i DLOs kontor på Markvangen 3 i Viby J, hvor du vil have arbejdsplads til daglig. 
Der vil være brug for, at du deltager i møder rundt om i landet efter behov, hvorfor du skal have kørekort til bil og selv 
stiller bil til rådighed mod godtgørelse efter statens takster. Vi tilbyder løn efter aftale og en rigtig god pensionsaftale. 

Vi ser frem til at modtage dit CV og din ansøgning senest 14. september på mail: jei@d-l-o.dk. 

Vi afholder løbende jobsamtaler. Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
direktør Jens Erik G. Iversen på telefon 51 52 64 84. 

Danmarks Leder Organisation består af:  Danmarks Uddelerforening – Butiksfunktionærgruppen – Funktionærforeningen i Coop
Danmark – IRMA-gruppen. Vi organiserer de ledende medarbejdere i Coop og de selvstændige brugsforeninger.
Vi har været faglig organisation for ledere i brugsforeningsbevægelsen siden 1901. 
Vi har til huse i vores eget hus på Markvangen 3 i Viby J, hvor vi også udlejer lejligheder til vores medlemmer og til deres børn. 
Ydermere udlejer vi 10 ferieboliger til vores medlemmer.  Desuden har vi et satellitkontor på Coops servicekontor i Albertslund.
Vi udgiver bladet Butikslederen 23 gange om året. Bladet udkommer både i en fysisk og i en elektronisk udgave.  

Souschef til Danmarks Leder Organisation
Vi søger en souschef! Et sjældent job er ledigt som led i et generationsskifte i
Danmarks Leder Organisation, der er faglig organisation for ledende medarbejdere i 
Coop og brugsforeningerne. 


