TR-kurser for privatansatte
tillidsvalgte
Kære tillidsrepræsentanter
og –suppleanter
Mit navn er Anne Bach Waagstein, og jeg er netop valgt
som ny formand for Djøf Privat og næstformand for Djøf.
Jeg glæder mig meget til at komme i gang med arbejdet
– og til på et tidspunkt at møde jer. I første omgang får I
denne hilsen fra mig.
På repræsentantskabsmødet her i april blev Djøfs strategi
2025 vedtaget. I den nye strategi har I en vigtig rolle, da
vi har et ønske om at komme endnu tættere på medlemmerne, og vi skal arbejde for, at arbejdslivets vilkår
matcher et arbejdsliv og -marked i bevægelse.

For at I er klædt endnu bedre på til rollen som tillidsvalgt,
er det vigtigt for os at sikre, at I kan få hjælp og vejledning fra os, når I har brug for det. Det kan I bl.a. få ved at
deltage på efterårets kurser.
Som tillidsvalgt er der mange ting, du skal forholde dig til.
De seneste par år har budt på store udfordringer og forandringer som følge af corona. En stor del af Danmark har
både været lukket ned og åbnet igen ad flere omgange, og
for mange har det også haft betydning for måden at arbejde fleksibelt på. Det har helt sikkert præget dit arbejde
som tillidsrepræsentant også.
Som du kan se i kataloget, har du mulighed for at deltage
på forskellige kurser – på nogen sammen med offentligt
ansatte tillidsrepræsentanter og andre med tillidsrepræsentanter fra Ingeniørforeningen. Et særligt kursus jeg kan
anbefale, er kurset ”Tid til nye tricks i forhandling er med
ledelsen?” der afvikles i samarbejde med AC, IDA, DM og
PharmaDanmark.
Jeg glæder mig til at hilse på jer ved førstkommende
lejlighed.

Med venlig hilsen
Anne Bach Waagstein
Formand for Djøf Privat

2. HALVÅR

Jura, rammer og regler *
Bliv TR ekspert på løn
Regelkompasset

Regelkompasset II

Sted

Startdato

Undervisningsdage

København

11.10.22

2

Aarhus

20.09.22

2

København

02.11.22

2

Aarhus

06.12.22

2

* Kun for privatansatte tillidsrepræsentanter, der er ansat
i organisationer, der følger offentlige overenskomster.

HR og kommunikation

Sted

Startdato

Undervisningsdage

Arbejdsmiljø

Aarhus

13.09.22

2

Kommunikation og sparring i praksis

Aarhus

06.10.22

1

Mægling og konfliktløsning

København

03.10.22

2

Møde og procesledelse

København

01.09.22

2

Aarhus

02.11.22

2

Næste skridt i din karriere

Aarhus

01.11.22

1

Retorik I

Aarhus

05.09.22

2

Retorik II

København

28.11.22

2

Sted

Startdato

Undervisningsdage

Kom godt fra start som privatansat TR

København

25.10.22

1

Tid til nye tricks i forhandling med ledelsen?

København

06.09.22

1

Forhandling

Læs mere om kurserne på djoef.dk/trkurser

