TR-kurser for privatansatte tillidsvalgte
1. halvår 2022

Kære Tillidsrepræsentanter og –suppleanter
Der kan være mange forskellige grunde til, at man vælger at stille op som
tillidsrepræsentant eller suppleant – uanset hvad begrundelsen måtte være,
er det vigtigt for Djøf at sikre, at du kan få hjælp og vejledning fra os, når du
har brug for det.
Som du kan se i årets kursusoversigt, har du igen næste år mulighed for at
deltage på flere forskellige kurser for tillidsrepræsentanter – på nogen sammen med offentligt ansatte tillidsrepræsentanter og andre med repræsentanter fra Ingeniørforeningen.
Det årlige TR-seminar, der var planlagt i januar 2021 måtte vi desværre aflyse
på grund af corona. Vi har valgt at fastholde emnet ’Tillidsrepræsentantens
rolle ved organisatoriske forandringer’ til seminaret i 2022, for temaet bliver
jo ved med at være aktuelt. Jeg vil gerne opfordre jer til at deltage på seminaret, der afholdes fra den 19. til 20. januar i Snekkersten. Jeg ved, der
stadigvæk er pladser tilbage.
Tusind tak for jeres arbejde som tillidsvalgte – I løfter en stor og værdi
fuld indsats for vores medlemmer rundt omkring i vores klubber.

Med venlig hilsen
Henrik Funder
Formand for Djøf Privat

Tænk længere

Startdato

Antal dage

Sted

Jura, rammer og regler*
Regelkompasset

27.01.2022

2

København

Regelkompasset

05.04.2022

2

Aarhus

Regelkompasset II

05.05.2022

2

København

Regelkompasset

21.06.2022

2

København

Møde og procesledelse

12.01.2022

2

København

Arbejdsmiljø

01.03.2022

2

København

Retorik I

10.03.2022

2

København

Næste skridt i din karriere

28.04.2022

1

København

Mægling & Konfliktløsning

01.06.2022

2

København

Kommunikation og sparring i praksis

30.05.2022

1

København

18.05.2022

1

København

TR-seminar – Tillidsrepræsentantens rolle ved organisatoriske forandringer

19.01.2022

2

Snekkersten

Kom godt fra start som privatansat TR

22.03.2022

1

København

HR og kommunikation

Forhandling
Forhandling for privatansatte tillidsrepræsentanter og suppleanter
– fortrinsvis nyvalgte

Generelt

Læs mere om kurserne på djoef.dk/trkurser

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

