
FORENEDE DANSKE ZONETERAPEUTER  
SØGER SEKRETÆR

Dagligdagen hos FDZ
Vi er en lille arbejdsplads med to fuldtidsansatte på Sekretariatet. Foreningen er i forandring og 
udvikling, så der er nok at gøre på mange niveauer, når to personer skal nå hele vejen rundt. 
Det betyder også, at du her får en arbejdsplads, hvor du har stor indflydelse på dine egne op-
gaver og din hverdag, og der er rig mulighed for udvikling af såvel personlige som faglige kom-
petencer. 

Dine arbejdsopgaver
Der er tale om en fuldtidsstilling, hvor du får ansvar for administrative opgaver herunder bl.a. 
medlemsregistrering, interne godkendelsesprocesser, redigering af hjemmeside, sociale me dier 
og tekstindlæg til foreningens fagblad m.v. Den daglige bogføring vil også høre til dit arbejdsom-
råde.

Kvalifikationer
Du har erfaring fra lignende stilling og er kontoruddannet. Du kender til brugen af MS Office- 
pakken og Navision, ligesom du har flair for webarbejde i CMS-system og indblik i sociale me-
dier.  Stillingen er en udadvendt funktion med daglig kontakt til vores medlemmer, så du skal 
evne at kommunikere med alle uanset niveau. Du forventes at kunne formulere dig både mundt-
ligt og skriftligt på dansk. Det vil være en stor fordel, hvis du er uddannet zoneterapeut eller har 
et grundigt kendskab til den alternative behandlers fag og hverdag, men ingen betingelse.

Personlige egenskaber
Som person er du engageret, serviceminded, fleksibel, samarbejdsvillig og har humor. Du er 
hjælpsom og giver gerne en hånd med, hvor der er behov. Du kan have flere bolde i luften på 
én gang og ved hvilken rækkefølge de skal gribes i. Du arbejder selvstændigt, struktureret og 
sætter en stor ære i at afslutte dine opgaver.

Ansøgning
Send din skriftlige ansøgning og CV pr. mail: fdz@fdz.dk  
– Mrk. ”Ansøgning”, så vi har det senest den 1. august 2017.
Yderligere oplysninger på tlf. 70 27 88 50  
– Sekretariatschef Lotte Odsgaard

FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter, Torvegade 1, 1., 5000 Odense C, fdz.dk

FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter er landets største brancheforening for zoneterapeuter. Siden 1983 
har foreningen arbejdet på at højne zoneterapien for både studerende og færdiguddannede.

FDZ er af Sundhedsstyrelsen godkendt som registreringsansvarlig forening i henhold til RAB-ordningen  
indenfor zoneterapi, akupunktur, massage og kranio-sakralterapi.


