
Dansk Artist Forbund søger engageret 

sekretariatsleder 

 

Dansk Artist Forbund søger sekretariatsleder med kompetencer indenfor 
forretningsudvikling, økonomistyring og personaleledelse til at drive et fagligt 
specialiseret sekretariat. Du skal have interesse i at arbejde for scenekunstnernes 
rettigheder og vilkår i samarbejde med sekretariat og bestyrelse. Du er ledertypen, som føler dig 
hjemme i samtaler med både sabelslugeren og popartisten, juristen og politikeren.  
  
Dansk Artist Forbund er en fagforening og kulturpolitisk interesseorganisation, som organiserer fysiske og 
musiske artister. DAF arbejder for at sikre artisternes arbejdsvilkår og beskytte deres rettigheder både på 
individuelt og kollektivt niveau. Forbundet er medlem af FH og er overenskomstbærende. Vi er 
repræsenterede i bestyrelser på blandt andet rettighedsområdet og er aktive i samarbejder med 
organisationer og kulturaktører. Vi tilbyder omfattende rådgivning og taler medlemmernes sag over for 
arbejdsgivere, kontraktpartnere, lovgivere og myndigheder. Forbundet agerer i et stor branchenetværk og 
driver egen a-kasse. Derudover har vi en række medlemstilbud af faglig karakter.  
  
Vi tilbyder et meningsgivende arbejde, hvor du vil mærke, at vi dagligt er tæt på artisterne og deres ofte 
atypiske arbejdsmarked. Forbundet er en livlig arbejdsplads, hvor to dage ikke ligner hinanden. Du bliver 
kollega i en engageret medarbejderstab og ditto bestyrelse og kommer tæt på det politiske og faglige 
arbejde for nogle af Danmarks mest spændende og kreative miljøer.  
  
Arbejdsopgaven for den nye sekretariatsleder bliver daglig ledelse samt forretnings- og 
organisationsudvikling. Du skal gå nysgerrigt til opgaven at forstå organisationen indefra på områderne: 
medlemmer, medarbejdere, bestyrelse, eksterne relationer og drift. Du vil fra første dag komme til at 
arbejde med økonomi, drift og personaleledelse. Sekretariatslederen er central i samarbejdet mellem 
bestyrelse og sekretariat og for nogle af de eksterne relationer, særligt på rettighedsområdet. Derfor er det 
godt, hvis du kommer med et relevant netværk og er motiveret for at skabe fremtidens fagforbund for 
artister. Du værdsætter kunstens æstetiske værdi og har forståelse for den som erhverv. 
  
Erfaring med ledelse og/eller en uddannelse på området er en forudsætning. Det er en plus, om du kan give 
konkrete bud på, hvordan DAFs sekretariatsleder er med til at skabe sammenhold i et miljø med mange 
individualister, og hvordan du leder empatisk på tværs af fagspecifikke teams indenfor jura, arbejdsret, 
politisk kommunikation, IT og CRM, regnskab/bogholderi og rettighedsøkonomi samt medlemsservice. Du 
kan have haft ansættelse i en medlemsorganisation og har gerne politisk tæft. Det er en fordel at du har 
kendskab til rettighedsområdet og scenekunstbrancherne, men ikke en forudsætning. 
  
Send din ansøgning senest 5. januar 2021 til: job@artisten.dk 
Derudover vedhæfter du en motiveret ansøgning samt CV.  
  
Du kan forvente svar senest d. 07.01.2021 og samtalerne bliver i uge 2 og 3. 
 
 


