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Grøn Forandringsagent
Styrk din bæredygtighedsprofil - bliv grøn forandringsagent.  
For fremtiden, for samfundet - og for det fælles mål.

HK inviterer dig nu til at blive grøn forandringsagent på din arbejdsplads – og føje fremsynet bæredygtighed til CV’et.
Grøn arbejdsplads / Grønt CV / Grøn karriere / Grønt hjem
Bæredygtighed og verdensmål er på alles læber. Temperaturen stiger, lovgivere nøler, forbrugere kræver klar besked, så 
hvordan reagerer du og din arbejdsplads mest effektivt nu og her - for en grønnere fremtid?
Bæredygtighedsagent med HK og Grøn adfærd er et effektivt og handlingsorienteret kursusforløb.

I retur for din tid får du:

 /     evnen til at opstille klimaregnskab, personligt og 
professionelt

 /     overblik over konkrete, angribelige tiltag, du kan 
implementere med det samme

 /     evnen til at designe adfærdsændringer, sætte ringe i vandet 
og styre bæredygtighedskonflikter

 /     indblik i de bedste business cases i grøn omstilling – og 
hvorfor de er lykkedes.

SoMe – Der sælger  
Lær at udfordre strategisk indhold og boost  
jeres salg gennem SoMe. 

 

Kurset er for dig, der er SoMe-ansvarlig på din arbejdsplads, eller ønsker at være det. Sammen med SoMe-ekspert  
Rikke Simonsen, kigger vi nærmere på strategi, planlægning, contentplan og formater, og du får værktøjer til aflæsning 
af resultaterne af din indsats.

Kurset består af 2 moduler:

Modul 1: Digitalt på Zoom
Introduktion til hvordan du arbejder strategisk med SoMe indhold 
og formater.
Modul 2: Fysisk i HK Hovedstaden
Modul 2 har workshopkarakter, hvor vi øver os i at lave det fede 
indhold med gode råd fra vores ekspert Rikke.
Du får mulighed for at udarbejde en organisk contentplan og 
planlægge indhold til de sociale medier. Vi laver reels og hygger os.

Underviser Rikke Simonsen er Social Media Specialist hos det 
digitale marketing-bureau ASENTO. Til daglig er hun ansvarlig for 
annoncering på de sociale medier for en lang række virksomheder, 
der ønsker at styrke deres forretning. Rikke har med andre ord 
fingeren på pulsen og velbevandret i det sociale medielandskab.

Tilmeld dig her:  
https://www.hk.dk/aktuelt/
kalender/D2292243570

Tilmeld dig her:  
https://www.hk.dk/aktuelt/
kalender/D2292244580

   Green Behavior

 15. september kl. 9-16
 16. september 2022 kl. 9-12 

    HK Hovedstaden 
 Svend Aukens Plads 11 
 2300 København S

   Rikke Simonsen, ASENTO

 20. september kl. 17-20  

   Modul 1 - Online

 27. september kl. 17-20  

   Modul 2 - HK Hovedstaden 
 Svend Aukens Plads 11 
 2300 København S

FYSISK

HYBRID

https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292243570
https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292244580
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Optimal brug af din smartphone
Din smartphone kan gøre dit liv lettere – privat såvel som på  
arbejdet. På dette kursus lærer du smarte tips, tricks og genveje,  
så du kan bruge din smartphone så effektivt som muligt. 

Uanset om du vil gøre din hverdag lidt lettere eller blive mere effektiv på dit arbejde, så er din smartphone svær at 
komme uden om. 
Der eksisterer dog snart så mange apps og funktioner, at det er svært at bevare overblikket. Især hvis man både bruger 
sin telefon privat og på arbejdet. Der er også faldgruber, som man bør være opmærksom på ift. lagring af data, sikkerhed 
og back-up. 
På dette kursus bliver du derfor klædt på til at bruge din 
smartphone så smart som muligt, og du får redskaber, som kan 
gøre dit liv lidt lettere. 

På kurset lærer du at:

 /     bruge din smartphone til at få overblik
 /     øge din effektivitet og sikkerhed – privat såvel som på arbejde 
 /     kommunikere godt på din smartphone
 /     og meget andet!

Du skal have en smartphone og en konto til at downloade apps for 
at kunne deltage i kurset. Der lægges vægt på at give dig praktisk 
indsigt i konkrete apps og funktioner, så du kan bruge dem trygt og 
hjemmevant fremadrettet. 

Bedre arbejdsmiljø 
– Lær at passe på dig selv, når du passer dit arbejde i butik eller på et lager 

Ergonomi behøver ikke at være langhåret teori – for i bund og grund 
handler det om dit arbejdsmiljø. På dette kursus lærer du at arbejde 
ergonomisk korrekt, så du minimerer risikoen for slid og skader. 

Du har formentligt hørt om ”ergonomi” – og måske har du tænkt, at det lød som noget for en arbejdsmiljørepræsentant… 
Det er delvist sandt, for ergonomi er en vigtig del af et godt arbejdsmiljø, så din arbejdsmiljørepræsentant bør tage det 
meget alvorligt. 
Men netop derfor bør du også! Med et simpelt kendskab til grundlæggende ergonomiske principper kan du nemlig 
forbedre dit arbejdsmiljø markant og dermed minimere risikoen for det slid på din krop, som arbejdet kan forårsage.  
På dette kursus får du en god introduktion til ergonomi med fokus på de vilkår, som du arbejder under i handelsbranchen. 

På kurset lærer du om:

 /     sunde arbejdsstillinger
 /     god løfteteknik – vi afprøver i praksis
 /     ergonomisk indretning af arbejdspladsen 
 /     og meget andet!

Vi støver teorien om ergonomi godt og grundigt af, så den bliver 
nem at anvende i praksis. De gode tips og tricks kan du både bruge 
til gavn for dig selv og dem, du arbejder sammen med – og på den 
måde kan du være med til at forbedre arbejdsmiljøet på jeres fælles 
arbejdsplads. 

Tilmeld dig her:  
https://www.hk.dk/aktuelt/
kalender/D2292243081

Tilmeld dig her:  
https://www.hk.dk/aktuelt/
kalender/D2292244691

   Lars Ringgaard Kristensen,  
 Center for Karriere  
 & Uddannelse

 21. og 22. september 2022,   
 kl. 8.30 til 15.30

   HK Hovedstaden  
 Svend Aukens Plads 11  
 2300 København S

   Pernille Mørup, Tonus.dk

 6. oktober 2022 kl. 17-19 

   HK Hovedstaden  
 Svend Aukens Plads 11  
 2300 Kbh. S

FYSISK

FYSISK

https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292243081
https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292244691
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Bedre arbejdsmiljø 
– Lær at passe på dig selv, når du passer dit arbejde i butik eller på et lager

Ergonomi behøver ikke at være langhåret teori – for i bund og grund 
handler det om dit arbejdsmiljø. På dette kursus lærer du at arbejde 
ergonomisk korrekt, så du minimerer risikoen for slid og skader. 

Du har formentligt hørt om ”ergonomi” – og måske har du tænkt, at det lød som noget for en arbejdsmiljørepræsentant… 
Det er delvist sandt, for ergonomi er en vigtig del af et godt arbejdsmiljø, så din arbejdsmiljørepræsentant bør tage det 
meget alvorligt. 
Men netop derfor bør du også! Med et simpelt kendskab til grundlæggende ergonomiske principper kan du nemlig 
forbedre dit arbejdsmiljø markant og dermed minimere risikoen for det slid på din krop, som arbejdet kan forårsage.  
På dette kursus får du en god introduktion til ergonomi med fokus på de vilkår, som du arbejder under i handelsbranchen.
 

På kurset lærer du om:

 /     sunde arbejdsstillinger
 /     god løfteteknik
 /     ergonomisk indretning af arbejdspladsen 
 /     og meget andet!

Vi støver teorien om ergonomi godt og grundigt af, så den bliver 
nem at anvende i praksis. De gode tips og tricks kan du både bruge 
til gavn for dig selv og dem, du arbejder sammen med – og på den 
måde kan du være med til at forbedre arbejdsmiljøet på jeres fælles 
arbejdsplads. 

Brush-up på ferieloven
Ferieloven er ikke længere så ny, som den var engang  
– men derfor kan det stadig være rart at få genopfrisket den.  
På kurset lærer du alt, du har brug for at vide om reglerne  
for optjening og afvikling af ferie.  

Overgangen fra den gamle ferielov til den nuværende var en smule besværlig, fordi man skulle finde rundt i en masse 
særlige regler. Heldigvis er den periode overstået nu, og derfor skulle det gerne være lidt lettere at finde rundt i reglerne 
fremadrettet. 
Derfor kan du nu få en genopfriskning af reglerne. Hvordan er det nu lige, det fungerer med optjeningen, og hvad er 
reglerne for afviklingen? Kan man stadig få erstatningsferie, hvis man ligger syg? 
Hvis ikke du kender svarene på disse spørgsmål og sidder tilbage med en masse andre, så er vi her for at svare på dem. 

På kurset lærer du om: 

 /     principperne for optjening af samtidighedsferie
 /     reglerne for afvikling af ferie
 /     forpligtelser og rettigheder for både dig og din arbejdsgiver
 /     og meget andet! 

Kurset er tilrettelagt, så du både får genopfrisket ferieloven, og får 
redskaber med videre, så du kan tage snakken med dine kollegaer 
og videreformidle det, du har lært. Sådan sikrer vi nemlig, at alle på 
arbejdspladsen kender til ferieloven og deres rettigheder. 

Tilmeld dig her:  
https://www.hk.dk/aktuelt/
kalender/D2292244692

Tilmeld dig her:  
https://www.hk.dk/aktuelt/
kalender/D2292244694

   Pernille Mørup, Tonus.dk

 11. oktober 2022 kl. 17-18:30

   Online

   Fatma Duvarci Kûcûkyldiz,  
 HK Handel Hovedstaden

 20. oktober 2022 kl. 17-19

   Online

ONLINE

ONLINE

https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292244692
https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292244694
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Nedsæt din arbejdstid  
med en senioraftale
Hvis du er ansat på en overenskomst, så har du ret til en senioraftale 5 år 
inden folkepensionsalderen. På dette kursus lærer du om reglerne for en 
senioraftale – og du får gode tips til at forhandle den. 

Når man kommer op i årene, så er det ikke sikkert, at man kan eller vil arbejde fuld tid længere. Heldigvis indeholder 
din overenskomst en ret til senioraftale, hvor du har mulighed for at aftale ”nedsat arbejdstid” – uden at gå ned i løn. 
Man kan bruge fritvalgskonto, feriefridage og pensionsindbetalinger til at betale for nedsættelse af arbejdstiden, så 
ansættelsen fortsat er på 37 timer, eller det antal timer, du arbejder i dag.
Du får lejlighed til at blive afklaret om dine muligheder for en nedsat arbejdstid de sidste 5 år inden 
folkepensionsalderen, og du bliver klædt på til samtalen med din arbejdsgiver om dine ønsker/krav til senioraftalen. Der 
findes ikke en skabelon for, hvordan en aftale skal stykkes sammen. Det er en individuel aftale.
Hvis du står over for at skulle forhandle en senioraftale inden for en 
overskuelig årrække, så er der hjælp at hente her. 

På kurset lærer du om: 

 /       muligheder og rettigheder ved indgåelse af en senioraftale
 /     muligheder for at nedbringe din arbejdstid
 /     tips og tricks til selve forhandlingen
 /     og meget andet!

Kurset ruster dig til at lande en god aftale med din arbejdsgiver, så 
du kan få mere fritid til det, der betyder noget for dig – uden at gå 
ned i løn. På den måde sikrer du dig en god overgang til livet som 
pensionist, samtidig med at du kan holde fast i fællesskabet og 
opgaverne på dit arbejde. 

Førstehjælp
- Red Liv

Det er både sjovt og underholdende at lære førstehjælp.  
Du lærer at håndtere situationer sikkert og hurtigt, hvis nogen  
skulle have brug for livsvigtig førstehjælp.

Vi kommer ind på sygdom og mindre skader, og du vil naturligvis også få fremvisning af hjertestarter. 

På kurset lærer du om:

 /     hjertestop og ulykker
 /     skader på bevægeapparatet
 /     blødninger – både interne og eksterne blødning
 /     småskader – f.eks. forbrændinger, snitsår eller hovedskader
 /     sygdomme – f.eks. blodpropper eller epilepsi

Tilmeld dig her:  
https://www.hk.dk/aktuelt/
kalender/D2292244695

Tilmeld dig her:  
https://www.hk.dk/aktuelt/
kalender/D2292244693

   Aase Lohmann,  
 HK Handel Hovedstaden

 25. oktober 2022 kl. 17-18

   Online

   Red-Liv

 1. november 2022 kl. 9-15:30 

   HK Hovedstaden  
 Svend Aukens Plads 11  
 2300 Kbh. S

FYSISK

ONLINE

https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292244695
https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292244693
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Få styr på din arbejdstid,  
så du ikke bliver snydt
Hvis du er ansat på Dansk Erhvervs Butiksoverenskomst, så reguleres 
din arbejdstid af mange forskellige bestemmelser. På kurset lærer du at 
navigere i reglerne, så du kan holde styr på din arbejdstid og undgå at 
blive snydt. 

Det er desværre ikke alle, der er lige godt bekendte med reglerne for deres arbejdstid. Faktisk er der overraskende 
mange, som tror, at arbejdsugens længde på 37 timer er bestemt ved lov! Men sådan er det ikke – den slags reguleres i 
overenskomsten. 
Det er bestemt ikke altid lige nemt at finde hoved og hale i overenskomsten, men det kan være en god idé at investere 
lidt tid i at blive klogere på de dele, som handler om din arbejdstid. Ellers kan du nemlig ende med at arbejde for meget – 
eller at få for lidt i løn for de timer, du arbejder. 
Derfor holder vi et kursus, som klæder dig bedre på til at få styr på din arbejdstid. 

På kurset lærer du om: 
 /     overenskomstens regulering af din arbejdstid
 /     reglerne for reduktion i arbejdstiden ved helligdage
 /     16-ugers planer
 /     ændringer i arbejdstiden – varsel eller aftale
 /     og meget andet!

Kurset afvikles af en ekspert i arbejdstid og overenskomster, så du 
vender hjem med en stærk forståelse af, hvordan din arbejdstid 
hænger sammen. På den måde bliver du klædt på til at opdage fejl, 
så du ikke bliver snydt, og du kan også hjælpe dine kollegaer med at 
forstå reglerne til gavn for alle på arbejdspladsen. 

Spark røv på arbejdspladsen  
med fagligt selvforsvar
Det er vigtigt, at du kan sige fra på arbejdet – og stå op for sig selv,  
når du forhandler med chefen eller støder ind i besværlige kunder.  
På dette kursus lærer du det, når du får det sorte bælte i fagligt 
selvforsvar. 

Du har helt sikkert stået i situationer på arbejdet, hvor din mavefornemmelse sagde ét, mens du følte dig tvunget til at 
gøre noget andet. Men hvis du igen og igen går på kompromis med dig selv, så risikerer det at slå skår i din arbejdsglæde. 
Omvendt forbedrer det arbejdsmiljøet på hele arbejdspladsen, hvis kulturen tillader dig og dine kollegaer at sige fra og 
stå op for jer selv. Med ganske få tips og tricks til ”fagligt selvforsvar” kan du vinde respekt hos både kollegaer, chefer og 
kunder ved at sætte grænser på dit arbejde. 
På dette kursus får du masser af konkrete værktøjer med hjem, som du kan bruge i mange situationer. 

På kurset lærer du at: 

 /     forebygge og nedtrappe konflikter
 /     mærke dine grænser og markere dem på arbejdspladsen
 /     forhandle med din chef 
 /     og meget andet!

Vi garanterer dig, at du forlader kurset med et sort bælte i fagligt 
selvforsvar, samtidig med at der bliver rig mulighed for at snakke 
med andre, der også har stået i situationer på deres arbejdsplads, 
hvor de måtte ignorere deres mavefornemmelse. 

Tilmeld dig her:  
https://www.hk.dk/aktuelt/
kalender/D2292244696

Tilmeld dig her:  
https://www.hk.dk/aktuelt/
kalender/D2292244697

   Aase Lohmann,  
 HK Handel Hovedstaden

 2. november 2022 kl. 17-18

   Online

   HK Ungdom

 8. november 2022 kl. 9.00 -16.00

   HK Hovedstaden  
 Svend Aukens Plads 11  
 2300 København S

ONLINE

FYSISK

https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292244696
https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292244697
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Få anerkendt din faglighed:  
Gå fra ufaglært til faglært
 Hvis du tager skridtet fra ufaglært til faglært, så kan du både se frem til 
en lønforhøjelse og mere faglig anerkendelse. På kurset bliver du klogere 
på mulighederne for at blive faglært i handelsbranchen. 

Hvis du har et par års erhvervserfaring inden for handelsbranchen, så kan du tage en genvej igennem 
uddannelsessystemet og få anerkendt din faglighed som faglært. 
Det giver dig nye kompetencer og færdigheder, som gør dig attraktiv på fremtidens arbejdsmarked. Det vil sikre dig 
endnu bedre jobmuligheder fremadrettet, og en lønforhøjelse når du er blevet udlært. 
Derfor holder vi et kursus, som gør dig klogere på mulighederne for at få anerkendt din faglighed ved at gå fra ufaglært 
til faglært – uanset om du har været i branchen i en årrække eller er helt ny. 

På kurset lærer du om: 

 /     fordelene ved at gå fra ufaglært til faglært
 /     mulighederne for at få anerkendt din faglighed
 /     indholdet i handelsbranchens uddannelser
 /     og meget andet!

Kurset vil klæde dig godt på til at blive faglært, og det er tilrettelagt, 
så du også kan diskutere de mange fordele med andre, der går med 
de samme overvejelser som dig. På den måde kan du også inspirere 
flere af dine kollegaer på din egen arbejdsplads til at overveje 
muligheden for at blive faglært.

Tips og tricks til lønforhandling 
- Bliv en skarpere forhandler end din chef

Vejen til en lønforhøjelse er brolagt med god forhandlingsteknik.  
På dette kursus lærer du at finde de rigtige argumenter og fremføre dem, 
så din chef bliver mundlam. 

Priserne på snart sagt alt har taget et gevaldigt hop, og der er desværre ikke tegn på, at inflationen flader ud  
lige foreløbig …
Heldigvis har du mulighed for at forhandle dig frem til lidt mere i lønningsposen – og vi står klar til at bevæbne dig med 
gode argumenter, stærk forhandlingsteknik og en god portion selvtillid, så drømmen om en lønforhøjelse kan gå i 
opfyldelse.  
Hvis du er én af dem, der bliver nervøs ved udsigten til en lønsamtale med chefen og lidt for hurtigt ender med at tage en 
afvisning for gode varer, så er der hjælp at hente. 

På kurset får du:

 /     generel vejledning om løn og alternativer til løn
 /     mulighed for besvarelse af individuelle spørgsmål relateret til 

løn, lønseddel mv. 
 /     introduktion til forskellen mellem minimalløn og individuel løn 
 /     gennemgang af overenskomstbestemte tillæg, herunder 

fritvalgskontobidrag, pension, forskudttidstillæg mv. 
 /     opbygget stærke argumenter med konkrete eksempler
 /     lært at fremhæve dine resultater og kompetencer 
 /     lært at lægge en langsigtet plan efter samtalen, hvis den 

ender uden resultat
 /     og meget andet!

Tilmeld dig her:  
https://www.hk.dk/aktuelt/
kalender/D2292244699

Tilmeld dig her:  
https://www.hk.dk/aktuelt/
kalender/D2292244698

   Søren Hallum-Andersen,  
 HK Handel Hovedstaden

 8. november 2022 kl. 17-18

   Online

   Kristian Krog Pedersen,  
 HK HANDEL

 22. november 2022 kl. 17-19

   Online

ONLINE

ONLINE

https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292244699
https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292244698
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Forstå din lønseddel og undgå  
at blive snydt i løn
En lønseddel er ikke altid lige nem at læse – men der kan være penge at 
hente, hvis du er i stand til at opdage de fejl, som din arbejdsgiver kan 
komme til at lave. På kurset lærer du at forstå din lønseddel.

Forskudttidstillæg, overarbejdstimer, fritvalgslønkonto, pensionsindbetaling… der er meget at holde styr på, når din 
lønseddel tikker ind i slutningen af måneden! 
Derfor er der også mange, som forsømmer at kigge deres lønseddel ordentligt igennem for fejl – og det er altså en dårlig 
idé, for fejl på din lønseddel kan ende med at koste dig dyrt. Hvis ikke du opdager fejlen, så kan din arbejdsgiver nemlig 
ikke rette op på fejlen.
På dette kursus får du en grundig introduktion til alt det, man skal være skarp på, for at kunne forstå sin lønseddel. 

På kurset lærer du at: 

 /     tjekke om du har fået de rigtige tillæg
 /     se om du har optjent det den korrekte ferie, pension og 

fritvalg 
 /     rette henvendelse til din arbejdsgiver, hvis du finder fejl
 /     og meget andet!

Du bliver en haj til at forstå lønsedler, så du fremover kan spotte 
fejl på dine lønsedler og hjælpe dine kollegaer med at spotte fejl på 
deres. Sådan kan I sikre jer, at alle får den rigtige løn. 

Grøn Forandringsagent II
Udbyg din bæredygtighedsprofil  
– en overbygning af kurset Grøn Forandringsagent

For fremtiden, for samfundet - for det fælles formål.

Har du tidligere deltaget i Grøn Forandringsagent og har lyst til videreudvikling af bæredygtighed, grøn omstilling og 
adfærdsdesign samt implementering af fremtidssikrede løsninger på arbejdspladsen og i privatlivet?
I 2022 skal vi være endnu skarpere på bæredygtighed, og have et udvidet fokus på implementering af det der virker.
Kurset ”Grøn forandringsagent II” er en overbygning til det populære grundkursus. Kurset er et praksisnært og 
handlingsorienteret kursusforløb på forkant med udviklingen.
Grøn arbejdsplads / Grønt CV / Grøn karriere / Grønt hjem
Det er en forudsætning, at man har deltaget i Grøn 
Forandringsagent inden man kan tage overbygningen.

Tilmeld dig her:  
https://www.hk.dk/aktuelt/
kalender/D2292244700

Tilmeld dig her:  
https://www.hk.dk/aktuelt/
kalender/D2292243655

   Lars Kristiansen og  
 Sofie Berg Axelsen  
 HK Handel Hovedstaden

 30. november 2022 kl. 17-19

   Online

   Green Behavior

 6., 7. og 8. december  
 alle dage kl. 9-16

   HK Hovedstaden  
 Svend Aukens Plads 11  
 2300 København S

FYSISK

ONLINE

https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292244700
https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292243655
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Bliv en god elevansvarlig
Som ansvarlig for elevers oplæring står du med en  
vigtig opgave. På kurset får du de redskaber, som er nødvendige  
for at få et ungt menneske godt igennem sin uddannelse og  
godt i gang med sit arbejdsliv. 

Ingen kommer trygt igennem sin uddannelse og godt ud på arbejdsmarkedet af sig selv. Det kræver derimod en dygtig 
elevansvarlig, som kan ruste eleven til de udfordringer og opgaver, som handelsbranchen byder på. 
Dertil skal du også kunne informere eleven om rettigheder og forpligtelser undervejs i uddannelsesforløbet, samtidig 
med at du får inkluderet vedkommende i fællesskabet på arbejdspladsen, og får eleven til at vokse som medarbejder.
Derfor bærer man et stort ansvar på sine skuldre, når man påtager sig rollen som elevansvarlig, og det ansvar vil vi gerne 
klæde dig på til at kunne løfte. 

På dette kursus lærer du at: 

 /     informere om elevens rettigheder og forpligtelser 
 /     give kvalificeret feedback til eleven
 /     være en stabil støtte igennem elevens uddannelsesforløb
 /     og meget andet!

Du får praktiske redskaber, som du har brug for i rollen som 
elevansvarlig. Der vil desuden også være god mulighed for at 
udveksle erfaringer med andre i samme situation, så I kan lære 
af hinandens oplevelser. Vi håber, at det vil føre til, at endnu flere 
elever vil opleve at blive taget godt imod på deres arbejdsplads.

Konflikthåndtering 
- Nedtrap konflikter med din faglighed

Hvis du arbejder i handelsbranchen, så er du formentligt også  
stødt på en enkelt ubehøvlet kunde eller to. På dette kursus lærer du  
at bringe din faglighed i spil for at nedtrappe konflikter. 

Den dårlige nyhed er, at hele 68% af HK-medlemmerne i handelsbranchen har oplevet, at en kunde har talt grimt til 
dem – mens 13% har prøvet at blive truet af en kunde. Det er nogle af de førende årsager til stress og mistrivsel i vores 
branche. 
Den gode nyhed er, at der findes masser af redskaber, som gør det muligt at forebygge konflikter og undgå, at de 
kommer ud af kontrol. Du har faktisk allerede ét af de allerstærkeste redskaber på hånden: Din faglighed!
Du får opgraderet din faglighed ift. adfærd og konflikthåndtering. Grundlæggende lærer du at forstå, hvordan vi 
mennesker er designet, og hvorfor vi reagerer, som vi gør i pressede situationer. 

Du lærer også at:

 /     forstå adfærd
 /     formulere dig smart, så du undgår konflikter
 /     nedtrappe en konflikt 
 /     bruge dit kropssprog til at sætte grænser
 /     håndtere evt. psykiske følger af konflikter
 /     anvende viden om mennesketyper til at forebygge 

konfliktsituationer

Der er lagt i kakkelovnen til et spændende kursus, hvor du både kan 
suge viden til dig fra en ekspert i konflikthåndtering, samtidig med 
at du kan dele oplevelser og udveksle erfaringer med andre, som 
har stået i tilsvarende situationer. 

Tilmeld dig her:  
https://www.hk.dk/aktuelt/
kalender/D2292244702

Tilmeld dig her:  
https://www.hk.dk/aktuelt/
kalender/D2292244704

   Annemarie Jakobsen,  
 HK Handel Hovedstaden

 7. december 2022 kl. 17-18

   Online

   Lasse Due Andersen,  
 Empa10

 13. december 2022 kl. 9.00-16.00

   HK Hovedstaden  
 Svend Aukens Plads 11  
 2300 København S

FYSISK

ONLINE

https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292244702
https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292244704
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Læge, mulighed og varighed 
– Sådan navigerer du i junglen af erklæringer

Hvis du er sygemeldt, så har din arbejdsgiver ret til at få en erklæring  
– men det afhænger af længden på din sygemelding. På kurset lærer du 
at finde rundt i reglerne og dine rettigheder ved sygemelding. 

Det er ikke sjovt at være sygemeldt – og det er slet ikke sjovt, når arbejdsgiveren presser på for at få dig tilbage på 
arbejde, alt imens reglerne er komplekse og svære at finde rundt i. 
Når du er sygemeldt over en længere periode, så har din arbejdsgiver bl.a. ret til at kræve en lægeerklæring, som de 
fleste nok har hørt om. Men lægeerklæringen er faktisk kun én af tre erklæringer, som kan være relevant at kende til, 
hvis du bliver sygemeldt. 
Derfor holder vi et kursus, som klæder dig godt på til at finde rundt i junglen af erklæringer, hvis uheldet en dag er ude, 
og du får brug for en sygemelding. 

På kurset lærer du om:

 /     forskellene på de tre erklæringer og deres anvendelse
 /     rettigheder og pligter ved sygemeldinger – både for dig og din 

arbejdsgiver
 /     og meget andet!

Du bliver desværre ikke rask af det, men din sygemelding kan godt 
blive lidt mindre træls, hvis du kender til dine rettigheder, og kan 
finde rundt i systemet. Det kan du uden tvivl efter at have deltaget 
i dette kursus.

Efteruddannelsescafe:  
Få nye vinkler på dit arbejdsliv  
og din uddannelse
En uddannelse og karriere i handelsbranchen kan åbne mange døre – 
hvis man formår at se mulighederne. På kurset får du inspiration og idéer 
til, hvordan du kan dreje dit arbejdsliv i nye retninger. 

Mange oplever på ét eller andet tidspunkt, at de gror fast i deres arbejdsliv og mister glæden ved at gå på arbejde. Men 
sådan behøver det ikke at være, hvis du arbejder eller er uddannet inden for handelsbranchen. 
Vores branche åbner nemlig masser af døre, hvis ellers man er klar til at vinkle sin erfaring og sine færdigheder på nye og 
skæve måder. 
Derfor slår vi dørene op til en hyggelig aften, hvor du får masser af  
inspiration – uanset om du skal til at tage det næste eller det første skridt i dit arbejdsliv. 

På kurset får du: 

 /     viden om de mange nye retninger, som du kan tage  
i dit arbejdsliv

 /     info om mulighederne for efteruddannelse
 /     inspiration til at bruge din faglighed på nye måder
 /     og meget andet!

Undervejs i kurset får du god mulighed for at høre fra 
mennesker, der er gået nye veje med afsæt i deres erfaring fra 
handelsbranchen – og du får også mulighed for at vende tanker og 
muligheder med andre, som står i samme situation og med samme 
overvejelser som dig. 

Tilmeld dig her:  
https://www.hk.dk/aktuelt/
kalender/D2292244701

Tilmeld dig her:  
https://www.hk.dk/aktuelt/
kalender/D2292244703

   Marlene Stegø,  
 HK Handel Hovedstaden

 14. december 2022 kl. 17-18

   Online

   HK Handel Hovedstaden

 17. januar 2023 kl. 17-19

   HK Hovedstaden  
 Svend Aukens Plads 11  
 2300 København S

ONLINE

FYSISK

https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292244701
https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292244703


Forslag til kursus?

Vi tager altid gerne imod forslag til kurser!
Send en mail til tina.lind.larsen@hk.dk


