
*Værnepligtsrådet*
Hvad skal der til?



• Forlænget Tjeneste

• Du forlænger din tjeneste med syv måneder

• Du kan blive valgt to gange (LG, GHR 8MDR og HESK) 

• Start d. 1. december

• Ekstra mundering

• Uniform let, skræddersyet M/69 mm.

• Indkvarteret på Holmen

• Enkeltmandsværelse med TV, bad og toilet

• To tjenestekøretrøjer

• VR råder over to køretøjer, kørekort derfor værdsat

• Arbejdstidsneutralitet

• Her arbejder vi ikke kun 9-16 ;)

• Udleveret computer og arbejdstelefon

• Du er i princippet på kald 24/7

• Standard VPL-løn + Vederlag

Helt klart!

Det lyder da 
meget fedt!

Tjenesteforhold i Værnepligtsrådet



En arbejdsplads midt i København

• Enestående mulighed

• Holmen ligger op til den smukkeste del af byen

• Kollegiestemning

• Du kommer ikke bare til at arbejde tæt, men også bo tæt

• Gode forhold

• Køkken, cafeteria, træningsfaciliteter, mulighed for vandsport mm.

Kontor
Operaen

Nyhavn
✨Garderland✨Her bor vi





Kontorforhold



Indkvarteringsforhold



Arbejdstidsneutralitet:

Den hårdeste byrde, men også din største ressource..

• Intern fleksibilitet

Arbejdstid

En tilfældig måned af arbejde i Værnepligtsrådet



Mødeaktivitet; 
15%

Forberedelse; 
25%

Sagsbehandling; 
25%

Tjenestebesøg/oplæg; 
10%

Udarbejde 
undersøgelser; 

20%

Meget varierende og op til fortolkning

• Få men vigtige ”skal-opgaver”

Arbejdsopgaver

Stor vægt på teamarbejde!

• Konstant sparring

• Meget forberedelse og 

sagsbehandling

Som et isbjerg

• Forvent uventede opgaver



Hvad kendetegner et godt rådsmedlem?

• Ansvarsbevidst og ansvarsfuld

• I tre leder jer selv

• Samarbejdsvillig og diplomatisk

• I Værnepligtsrådet er man et team

• Velformuleret uden sceneskræk

• Mange møder, oplæg og diskussioner

• God med IT

• Office-pakken er kun overfladen

• Omstillingsparat

• Mange forskellige opgaver

• Kreativ og initiativrig

• Nogle opgaver kræver nytænkning

• Dedikeret og altid klar på mere

• Her kan man ikke bare slukke hjernen

• Energisk og positiv

• Pres forekommer

• Velbegrundet og intelligent

• Det er de helt store man leger med

• Struktureret og selvstændig

• Der er ingen der fortæller dig hvad du skal 

gøre. (Frihed under ansvar)

Vi/I søger:



Opstilling til VR

• Valget er til 3. LTM-møde

• Torsdag d. 4. November

• Alle tillidsvalgte kan stille op

• LTM, TM og TM-suppleanter

• Opstilling tilkendegives senest søndag d. 31 oktober

• Information tilgår på FB-gruppe

• CV og ansøgning vedhæftes i tilkendegivelsen

• Der vil også blive delt et CV til inspiration

• Til valget er der en case og en tale

• Vi har lavet cases, som du skal løse. På den måde ser vi, hvordan du arbejder.

• Der vil også blive læst CV og ansøgning. Talen skal vare max. 2 min.

• Valget foregår ved skriftlig, anonym afstemning

• Man har tre stemmer (man stiller sit ”drømme-råd)



Opsummering

Det er hårdt arbejde der giver mening!

Du skal være dedikeret og dreven

Det er en enestående mulighed, som du 
kun får nu!

Hvem ved, det kan være du har en 
indre kontorkriger?



Stil op og tag faklen fra os!

Vi var hvor I er!


