
 

 

 
 
 
 
Jurist til Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening 
 
Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) søger en jurist med solide 
juridiske kompetencer og med lyst til at servicere vores medlemmer.  
 
 
Arbejdsopgaver 
Overordnet er din opgave at rådgive PLA’s medlemmer inden for det 
arbejdsretlige område. Du vil både blive involveret i forhandlinger med faglige 
organisationer, individuel rådgivning af medlemmer og håndtering af konkrete 
personalesager, fx i forbindelse med afskedigelsessager.  
Herudover vil der i jobbet være god mulighed for selv at udvikle stillingen med 
nye initiativer til gavn for medlemmerne. 
 
Din profil 

• Du er jurist og måske advokat 
• Du har erfaring inden for det ansættelsesretlige område, gerne fra 

organisationsverdenen, og har lyst til at arbejde i en organisation, hvor 
der er stor fokus på medlemsservice og interessevaretagelse  

• Du har lyst til at tale med medlemmerne og er god til at sætte dig ind i 
deres problemstillinger 

• Du kan formidle relevant ansættelsesret til medlemmerne på vores 
hjemmeside www.pla.dk  

• Du har blik for tendenser og vil gerne være med til at udvikle PLA 
• Du kan løfte et stort selvstændigt ansvar og er også en god teamplayer 

 
Vi tilbyder 
Et job i en mindre arbejdsgiverorganisation, hvis formål er at varetage 
medlemmernes interesser i forhold til deres ansatte og de ansattes 
organisationer i alle spørgsmål vedrørende arbejdsmarkedsforhold. Du får i PLA 4 
engagerede og hjælpsomme kolleger, der agerer professionelt og fagligt i top. 
Derudover får du omkring 50 kolleger i Praktiserende Lægers Organisation (PLO), 
som vi i det daglige har et tæt samarbejde med. 
 
Du får stor frihed til at planlægge og tilrettelægge dit arbejde, og vi tilbyder 
varierende arbejdsopgaver i et uformelt miljø. Gode personaleforhold, herunder 
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flekstidssaftale, hjemmearbejdsplads, 7 ugers ferie og løn og ansættelsesvilkår 
med udgangspunkt i statsoverenskomsten og i henhold til husaftale. 
 
Stillingen er på fuld tid og ønskes besat den 1. marts 2022 eller hurtigst muligt.   
 
Ansøgning 
Du er velkommen til at kontakte chef for PLA Henriette Kiersgaard på telefon 
4058 0924. 
 
Send din ansøgning til tba.plo@dadl.dk senest den 10. januar 2022.  
Der vil blive indkaldt til samtaler løbende. 
 
 
PLA er søsterorganisation til PLO, som er en landsomfattende organisation, der 
har til formål at varetage de alment praktiserende lægers faglige og økonomiske 
interesser. PLA og PLO har kontorfællesskab og har til huse på adressen 
Trondhjems Plads 4, Østerbro, tæt ved Østerport Station. 
 
PLA og PLO er en del af Lægeforeningen.  
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