
HK Stat Hovedstadens Generalforsamling  
                        ……….og som noget nyt workshops 
 
 

Torsdag den 3. marts 2022 kl. 14.00 – ca. kl. 20.00 
 

HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, Rund mødesal 
 
 
Kom og tilbring en spændende dag med os i HK Stat Hovedstaden. 
Vi vil tage dig igennem 3 workshops, hvor du vil høre om hjemmearbejde, robotter og jobbørsen. 
Hvilken glæde du kan få af disse og hvordan det kan gavne dig i hverdagen 

 
 

Bliv inspireret til fremtidens arbejdsmarked og deltag i 3 forskellige workshops.  
 
Kl. 16.00 inviterer vi til en spændende time med gæstetaler Henrik Ullum fra Statens Seruminstitut og 
medierne.  
 

Dagens program ser således ud: 
 
Kl. 14.00 Velkomst ved formand Dennis A. Jørgensen  
Kl. 14.10 – 16.00 Workshops 
 

Workshop 1 – Det gode arbejdsmiljø ved hjemmearbejde 
 
I de sidste to år har hjemmearbejde været en nødvendighed, på de præmisser der nu engang var til 
rådighed. 
I fremtiden vil hjemmearbejde for mange være en mulighed, med de fordele og ulemper der vil være. 
Derfor er det vigtigt at spørge sig selv - hvem passer på dig når du arbejder hjemmefra? 
 
 
 
 
 

• Hvad kan du selv gøre for et godt arbejdsmiljø derhjemme? 

• Hvad kan du gøre for at holde det sociale intakt. 

• Husker du at holde pauser? 
 

 
 
DET LYDER LIDT KEDELIGT, DET GÅR JO IKKE 
………SÅ DERFOR…… 
 

Kom til:   ”Crazy Homework Cabarét” – hvor vi sætter tingene lidt 

på spidsen 

 
 
 



Workshop 2 – Robot og det fremtidige arbejdsmarked 
 
 
 

• Hvilken indflydelse får det for dig som HK’er?  

• Hvordan arbejder HK’erne allerede med robotter?  

• Hvilke job udvikles der på baggrund af det? 

• Hvordan ser det fremtidige arbejdsmarked ud? 
 
 
 

 

 
 
Workshop 3 – Karrierevejledning i HK m/Virksomheds- og 
Kompetencecenter/Jobbørs. 
 

 
 
 

• Vejledning indenfor udvikling i jobbet – efteruddannelse, MUS-
forberedelse, kompetencevejledning m.m. 

• Hør hvordan Jobbørsen samarbejder med en arbejdsgiver, der 
søger lige netop det du kan tilbyde 

• Virksomheds- og Kompetencecenter kan tilbyde dig hjælp til et 
godt CV 

• Jobbørsen har en jobdatabase m.m. med et stort udbud af ledige 
jobs 

• De kan ligeledes hjælpe dig med, hvordan du bliver den bedste 
udgave af dig selv, hvis du skal ud at søge nye udfordringer 

 
 
 

 
 

 
 
Gæstetaler 
Kl. 16.00 – 16.50 Henrik Ullum fra Statens Seruminstitut og medierne  
 
Hør hvordan det har været at starte i en højspændt position, som helt 
ukendt person. Hvordan man holder liv og energi i sin organisation, når 
den er under et hårdt arbejdspres i lang tid. Hvordan er det pludselig at 
være med til bords med Statsministeren og vide at ens ord vendes og 
drejes, da de har stor betydning for landet? 
Oplægget vil blive streamet.  
 
Tilmeld dig en faglig eftermiddag her 
 
Du er velkommen til at ringe til Pia på 3330 2356 eller send en mail til  
pia.troeigaard.jakobsen@hk.dk , hvis du har spørgsmål til ovenstående 

https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292243162
mailto:pia.troeigaard.jakobsen@hk.dk

