
 
 
 
 
 

Brugsanvisning til Professionslisten: 

 

På hjemmesiden finder du en Professionsliste, forsynet med ca. 26 forskellige grupperinger. 

 

Professionen vælges ud fra den titel og det arbejdsområde, som medlemmet har. 

Tanken er, at man ud fra den valgte gruppering skal kunne aflæse medlemmets arbejdsområde og 

kompetence/uddannelse.   

Gruppeinddelingen er et redskab, der kan bruges, når man i klubben ønsker at vide, hvilke professioner 

der er repræsenteret i klubben, (jvfr. klublovene § 5, stk. 3.) - eller hvis man ønsker at søge på alle 

soroptimister i en bestemt branche/kategori.  

 

Hver gruppering er forsynet med et gruppe-nummer, som anvendes til at klassificere alle danske 

medlemmer   (Klubvenner dog undtaget, - de klassificeres IKKE) 

Listen tager udgangspunkt i SIE`s engelske liste, som anvendes overalt i SIE. Listen er oversat til dansk, 

og det er denne oversættelse, der ses på Unionens hjemmeside, hvor den ligger som en Excel fil.  

 

Filen kan selvfølgelig downloades til egen computer, - man skal dog være opmærksom på, at den  

løbende opdateres med flere danske titler.  

 

Alle soroptimister i Danmark (undtagen klubvenner) er grupperet efter professionslisten. Hver gang en 

klub får et nyt medlem, skal klubben finde et passende gruppe-nummer på listen. Gruppe-nummeret sendes 

til landssekretæren sammen med de øvrige oplysninger om det nye medlem.  

 

Hvis et eksisterende medlem skifter titel eller job, skal der findes et nyt gruppe-nummer, som sendes til 

landssekretæren.  

 

Bemærk den lille røde trekant i i øverste højre hjørne i kolonnen ”Danske professioner”. Ved at føre 

cursoren hen over denne røde trekant åbnes en blok med flere forskellige titler, der hører under det 

pågældende gruppenummer.  

Hvis du ikke kan finde det nye medlems eksakte profession på listen, bedes du i din oplysning til 

landssekretæren præcisere, hvori medlemmets arbejdsområde/ansættelse består, så vil hun sørge for at 

finde den korrekte placering, og ved næste opdatering på hjemmesiden af Professionslisten vil man finde 

den nye titel tilføjet under gruppen. Det betyder, at den danske del af Professionslisten er under 

konstant udvikling.  

 

Den engelske udgave kan man ikke ændre på, - når gruppe-nummeret er valgt, må man finde sig i, at  

den engelske titel måske lyder lidt kunstig.  

Den engelske titel bruges i SIE’s Directory /Annuaire, og vil derfor være ens for alle medlemmer i SIE. 

 

Ajour okt-2014/Hanna Rasmussen, landssekretær 


