
 

 

 

PUF – Parternes Uddannelsesfællesskab 

PUF er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og KTO om at udvikle og udbyde  

uddannelser og kurser i samarbejde, medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø til 

kommuner og regioner 

Til  

Hvem det måtte vedkomme 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekruttering af arbejdsmiljøundervisere til PUF 

Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF) oplever i disse år en betydelig opgavetilgang og har 

derfor besluttet at udvide PUF’s korps af arbejdsmiljøundervisere med yderligere 10 personer. 

 

De 10 pladser ønskes fordelt til ansøgere fra hele det kommunale og regionale felt. Specielt på 

Sjælland og i hovedstadsområdet er der et markant behov for flere arbejdsmiljøundervisere. 

 

Har du lyst til at blive en del af landets stærkeste team når det gælder arbejdsmiljøuddannel-

se i regioner og kommuner, så læs videre her. Der er mange fordele, både for dig og 

din arbejdsplads: 

 

 En uddannelse udviklet af parterne (KL, KTO og Danske Regioner) for medarbejdere 

og ledere i kommuner og regioner 

 Gedigne undervisningsmaterialer målrettet kommuner og regioner, som ajourføres år-

ligt (PUF udgiver bl.a. håndbogen Arbejdsmiljø i kommuner og regioner) 

 Stærkt fagligt miljø med løbende opkvalificering på kurser og underviserkonferencer 

 Relevant netværk med mulighed for faglig sparring 

 Sikkerhed for opgaver, så du kan bevare din certificering 

 Konkurrencedygtig løn 

 Pædagogisk og indholdsmæssig sammenhæng med MED-uddannelsen 

 

PUF sikrer effektivt og smidigt al administration i forhold til Danmarks Evalueringsinstitut, 

uddannelsesbeviser mv. 

 

Forventninger til dig 

Du er 

 uddannet arbejdsmiljøunderviser og har voksenpædagogisk grunduddannelse 

 ansat i en kommune eller en region 

 ambitiøs og brænder for undervisning og arbejdsmiljø 

 allerede udpeget eller kan blive udpeget af Hovedudvalget i din kommune/region. 

 

Såfremt der ikke foreligger en indstilling fra Hovedudvalget vil en optagelse i underviserkorp-
set forudsætte en indstilling fra de centrale parter. 
 
KL, Danske Regioner og KTO anmoder om, at regioner, kommuner, faglige organisationer 
og hovedudvalg indstiller ansøgere og foranlediger, at disse udfylder vedlagte 

ansøgningsskema (bilag 2). 

 
Spørgsmål vedrørende udpegning og ansøgning bedes venligst rettet til direktør 
Ulla Bertelsen, tlf. 2916 2090 eller mail ub@puf.dk 
 

 
PUF 
Direktør Ulla Bertelsen 
ub@puf.dk 
Tlf. 2916 2090  
www.pf.dk  
 
Vestergade 55, 1. 
Postboks 619 
8000 Århus C 
 
Den  3. august 2009 
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Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse som arbejdsmiljøunderviser og 
voksenpædagogisk grunduddannelse bedes senest den 15. september 2009 sendt til  

 
PUF 
Att.: direktør Ulla Bertelsen 

Vestergade 55 
8000 Århus C  
 
Ansøgere vil få information om PUF’s beslutning senest den 1. oktober 2009. 

 

Med venlig hilsen 

 

Ulla Bertelsen 

direktør 

 

Bilag 

1) Opgaver, kvalifikationskrav og underviservilkår 

2) Ansøgningsskema 

3) PUF 


