
Om Dnmf:

Det norske maskinistfor-
bund er en partipolitisk 
uavhengig fagforening og 
interesseorganisasjon, for 
maskin- og elektrikerof-
fiserer og annet teknisk 
personell tilsluttet Unio. 
Dnmf organiserer med-
lemmer på sjø og land, i 
privat og offentlig sektor.
Dnmf organiserer om lag 
6000 medlemmer som 
arbeider innenfor rigg, 
fisk, sjømatnæringen, 
fraktefart, innenriks og 
utenriksrederier, mari-
time lærere, brann og 
redningspersonell, tek-
niske stillinger innen sy-
kehusdrift, forbrennings-
anlegg, maritime skoler, 
rederidrift, installatører 
og reparatører. Som et av 
landets eldste fagforbund, 
stiftet 1902, sikrer Dnmf 
medlemmer innflytelse 
og medbestemmelse, på 
våre interesser og mål 
gjennom politisk arbeid 
og deltakelse i en rekke 
offentlige og private råd, 
stiftelser, komiteer, utvalg 
og råd både nasjonalt og 
internasjonalt.
Forbundets hovedkontor 
er Maritimt Hus i Oslo, 
der også de to øvrige sjø-
mannsorganisa-sjonene 
og ITF holder til. 

Rådgiver - saksbehandler 
maritime tariffavtaler

 
Det norske maskinistforbund, Dnmf, søker rådgiver-saksbehandler til fast stilling med arbeidssted 
ved hovedkon¬toret i Oslo. 
Stillingen er tiltenkt saksbehandler ansvar på de maritime tariffavta¬lene, maritime fagoppgaver og 
skole og virksomhetsbesøk vil også inngå i stillingen.
En del reisevirksomhet må påregnes.
Vi søker deg med maritim bakgrunn. 

Dnmf ønsker å ansette deg som har: 

- Maritim bakgrunn
- Engasjement for Dnmf og fagforeningsarbeid
- Evne til selvstendig arbeid og gode samarbeidsevner - også flerkulturelt
- Har stor arbeidskapasitet 
- Evne og vilje til å delta faglig både nasjonale og internasjonale spørsmål 
- Har gode datakunnskaper, behersker norsk og engelsk skriftlig og muntlig 
- Er positiv og engasjerende til å ivareta medlemmer, samt rekruttere nye 
- Ønske om å bidra til å videreutvikle organisasjonen 

Dnmf kan tilby deg et aktivt arbeidsmiljø og med engasjerte tillitsvalgte og medlemmer
Du vil bidra til å utvikle Dnmf, rammevilkårene for medlemmene, maritim næring og maskin- og 
elektriker faget. 
Vi kan tilby rette vedkommende gode betingelser i en landbasert stilling.
Du vil få permisjon til få fartstid til å opprettholde dine maritime sertifikater. 

Stillingen er plassert ved forbundets kontor i Maritimt Hus, Rosenkrantz gt. 15-17, 0125 Oslo.

Skriftlig søknad med CV sendes elektronisk innen 1. april 2021.

Spørsmål vedrørende stillingen eller ønske om å vite mer om Dnmf, sjekk ut; www.dnmf.no eller ta 
kontakt med:

Administrerende direktør Hege- Merethe Bengtsson Tlf: 414 41 818, e-post: hmb@dnmf.no
Ass. direktør og områdeansvarlig Håkon Eidset, Tlf.: 469 51 528, e-post: he@dnmf.no
Ass. direktør og fagsjef Odd Rune Malterud, Tlf. 913 21 563, e-post: orm@dnmf.no


