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HK med ved bordet
Når du læser disse linjer, er de lokale forhandlinger i Post Dan-
mark afsluttet med en enighed om, hvordan løn- og ansættelses-
vilkår for HK’erne ser ud de kommende tre år. Ja, jeg tillader mig 
at forvente enighed. Fordi vi – virksomhed og fagforening – har 
den ambition, når forhandlingerne gælder for hundredvis af kol-
leger – medlemmerne. 

En overenskomstfornyelse er en alvorlig sag, hvor der er mange 
penge på spil. Og hvordan vi, tillidsrepræsentanterne, har aftalt 
med Post Danmark, at pengene bruges, kan du kommentere, når 
der skal stemmes. 

Kollegerne giver os tillidsrepræsentanter mandat til at forhandle 
på alles vegne, men det er jer, der afgør, om det aftalte er godt nok. 
Eller I foretrækker en konflikt for mere. 

Vi beder dig derfor bruge din stemme, når du modtager stemme-
sedlen. For stemmer du, er du med til at bestemme, om tommel-
fingeren skal vendes op eller ned til de indgåede overenskomstfor-
lig. Ellers er det nogle andre, der bestemmer.

Som medarbejdere får vi til gengæld ikke mulighed for at stemme 
om vilkårene for befordringspligten. Det gør Folketinget. Derfor 
bruger jeg som klubformand en del tid på dialog med politiker-
ne. Jeg vil gerne tale med hvert eneste partis postordfører for at 
forklare, nuancere og præcisere debatten. Som lokal fagforening 
har vi ingen partipolitiske præferencer. Vi har kun ambitionen 
om, at rammevilkårene for PostNord Danmark bliver rimelige de 
kommende år. For ellers vil der være endnu færre job, og at sikre 
så mange job som muligt, på ordentlige vilkår, ser vi som vores 
vigtigste opgave.  

Klubformand for HK Post & 
Kommunikation, Eigil Johannesen
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HK-ansatte i PostNord DK er omfat-
tet af Industriens Funktionærover-
enskomst. Denne overenskomst er 
netop blevet fornyet for en ny 3-årig 
periode. HK er med i forhandlinger-
ne via CO Industri.
De hovedpunkter i aftalen, der kan 
få betydning for HK’erne i PostNord 
DK er:
• Fritvalgskontoen forhøjes med 3 

procent i perioden (1 procent om 
året – første gang den 1. marts 
2020)

• 3 ugers ekstra forældreorlov med 
fuld løn og øremærkning til fade-
ren/barnets 2. forælder

• 5 ugers uddannelse til afskedi-
gede (mod nu max 3) – Ud over 
kurser, der er relevant for beskæf-
tigelse under industriens dæk-
ningsområder, kan der endvidere 
søges støtte til udvalgte offentlige 
støttede kurser, der retter sig mod 
beskæftigelse inden for udvalgte 
områder - og uddannelsen kan 
ske i op til 3 mdr. efter opsigelse. 

• ”Aftalt uddannelse” fortsætter 
permanent (er nu en forsøgsord-
ning)

• Arbejdsmiljørepræsentanter får 
adgang til mere uddannelse 

• Ansatte involveres i grøn omstil-
ling 

Satser
• Satser for natpenge m.v. reguleres 

med 1,6% pr. år
• Elevsatser reguleres med 1,7% pr. 

år, og elever får pension fra det 
18. år

Mulighederne for at bruge FRIT-

OK 20 
-resultater
Det kan overenskomstfornyelsen mellem CO Industri og Dansk 
Industri – populært kaldet ”Industriforliget” – betyde for dig i løbet af 
de næste tre år

VALGS LØNKONTO udvides til også 
at dække:
• Mulighed for at ”købe” barns anden 

sygedag 
• Mulighed for at ”købe” frihed til 

lægebesøg med børn 

FERIE
• Overenskomsten tilpasses til den 

nye ferielov
• Feriefridage tilpasses ny ferielov, 

så tildelingen af de 5 feriefridage 
rykkes til 1. september. Det er der-
for aftalt, at der 1. maj 2020 tildeles 
6,67 feriefridage, der skal afholdes 
fra 1. maj 2020 til 31. december 2021 
(overgangsordning)

”Vi forventer, at industriforliget 
implementeres stort set uændret i 
PostNord DK”, siger klubformand 
Eigil Johannesen, men understreger: 
”Vi er i skrivende stund ikke færdige 
med de forhandlinger af lokalaftaler-
ne mellem Post Danmark A/S og HK 
Post & Kommunikation, som følger i 
kølvandet på de store forhandlinger. Vi 
sender en overenskomstavis ud på mail 
til berørte medlemmer, når de lokale 
forhandlinger er endeligt afsluttede. 
Så husk at opdatere din mailadresse på 
mitHK.”

Rådighedslønnede
Eigil tilføjer, at han forventer, at det 
også denne gang kan aftales med Post 
Danmark, at forhøjelser af fritvalg slår 
igennem på lønsedlen hos medlemmer 
på rådighedsløn.

Når det såkaldte transportforlig 
– dvs. overenskomstaftalen inden-
for transportområdet – også har 
betydning for de HK-ansatte i Post 
Danmark, så skyldes det, at HK Post 
& Kommunikation har en aftale med 
Post Danmark om, at de HK-ansatte 
skal have 90 % af den lønstigning, 
som aftales for transportområdet (de 
sidste 10 % indgår i lokalløn).  
(En tilsvarende aftale gælder ikke for 
HK’erne i PostNord Logistics. Red.)

”Omsættes den forhøjelse af 
normallønnen på 3,20 kr. pr. time, 
som transportområdet har aftalt for 
2020, til en procentsats, så svarer det 
for HK’erne i Post Danmark til ca. 1,4 
%.  Og samlet for hele overenskomst-
perioden (tre år) til godt 4 %. Det 
er så disse procenter, vi kan bruge 
til at opfylde nogle af de overens-
komstønsker, som er kommet fra 
medlemmerne, men som ikke indgår 
i forhandlinger mellem DI og CO 
Industri”, forklarer Eigil, og tilføjer: 
DI og CO I forhandler f.eks. ikke løn 
– bortset fra forhøjelse af mindste-

lønnen, og medlemmerne af HK Post 
& Kommunikation har denne gang 
lagt meget vægt på især to ting: ” 
mere i løn, og mere frihed”, nu er det 
så op til HK Post & Kommunikations 
Repræsentantskab - tillidsrepræsen-
tanterne – at prioritere”. 

Transportforliget
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Det var noget af en omvæltning for 
en gruppe HK’ere, da deres arbejde 
gennem mere end 30 år pludselig for-
svandt. De var fyret og skulle pludselig 
forholde sig til jobansøgninger, CV’er 
og alt det andet, der følger med, når 
man er ledig og på jagt efter et nyt job.

- Jeg har aldrig skrevet en ansøg-
ning. Jo, altså dengang, jeg søgte jobbet 
i PostNord, men ikke siden, så jeg var 
helt på bar bund, fortæller Malene 
Hecht Pedersen.

Gode råd var derfor dyre og da Dor-
the Wendelbo foreslog at tage med til 
HK Østjyllands Jobcafé, takkede flere 
kollegaer ja.

- Vi havde brug for hjælp til at 
komme i gang. Der er mange ting om 
jobsøgning, vi ikke ved noget om, fordi 
det ikke har været nødvendigt for os at 
kende, siger hun.

De tidligere kollegaer mødes en 
gang om ugen, hvor de blandt andet 
gennemgår Hk’s online kurser sam-

men.

En gruppe på 10
I dag er de 10 kollegaer, der mødes en 
gang om ugen, for at spille hinanden 
gode i jobsøgning.

- Vi fik en rigtig god dialog med HK 
og bad om hjælp til at lære sådan noget 
som LinkedIn og hvad der ellers er 
godt at kende, når man er jobsøgende. 
I løbet af ingen tid fik vi stillet et lokale 
til rådighed, hvor vi kan mødes og 
hjælpe hinanden. Det er jo helt fanta-
stisk, siger Dorthe Wendelbo.

Møderne bliver blandt andet brugt 
til i fællesskab at følge de online-kur-
ser, som HK udbyder.

- Lige nu er vi i gang med Lin-
kedIn-kurset. Vi kan følge kurset sam-
men på en skærm i lokalet og på den 
måde hjælpe hinanden med at forstå og 
bruge det, vi lærer. Det er rigtig godt, 
for nogle af os kan lidt og andre slet 

HK Østjylland bragte i sommer denne omtale på 
deres hjemmeside. Netværket mødes fortsat hver 
tirsdag, så Tidende besluttede at benytte et besøg i 
Aarhus til at høre, hvordan det så er gået siden. Det 
kan du læse om på side 9.

Efter mere end 30 år i PostNord blev flere HK’ere 
ramt af fyringsrunder. Det fik dem til at rykke 
sammen og hjælpe hinanden med at blive stærke i 
jobsøgning. 

Af Lóa Skau Björnsson 

ingenting. Så vi kan bruge hinanden 
til at blive rigtig gode, fortæller Anny 
Gregersen.

Netværket bruger desuden deres 
møder til at inspirere hinanden til 
nye kurser, og til at dele erfaringer fra 
kurser og ikke mindst jobsøgning.

- I sidste uge fortalte jeg om mine 
oplevelser til en jobsamtale. Det er 
godt at få talt om og udvekslet erfa-
ringer om, hvad der gik godt, og hvad 
der ikke gik så godt. Vi er jo ikke vant 
til at gå til jobsamtaler, så det er godt 
at kunne tale med andre om, hvad der 
sker, fortæller Kirsten Lau.

En udtalelse, der giver mange nik 
rundt om bordet.

- Det er godt at stå sammen i vores 
situation, i stedet for, at vi står alene. 
I starten havde vi nok meget fokus på 
at skabe et socialt netværk, men det er 
rigtig godt, at vi også har fået koblet 
viden på, siger Britta Eriksen.

- Vi kommer hjem med ny viden og 
nye fif til jobsøgning, hver gang vi har 
været samlet, fortæller Lis Nielsen.

Har fået lyst til mere
De mange møder, det efterhånden er 
blevet til i HK, har givet gruppen lyst 
til endnu mere.

- Vi har lige set, at der er et Netværk 
for ledige. Det overvejer vi at melde os 
til. Vi har faktisk pludselig opdaget at 
HK tilbyder rigtig mange spændende 
ting, som vi kan melde os til. Det er 
også noget af det vi bruger møderne 
til, at finde kurser og arrangementer, vi 
kan deltage i sammen, fortæller Lene 
Torstensson.

Gruppen glæder sig over, at de kan 
mødes i HK og opfordrer andre HK’ere 
til at bruge de muligheder, som fagfor-
eningen stiller til rådighed.

- Når man passer sit arbejde og 
dagene flyver af sted, så har man måske 

ikke så meget fokus på, hvad der er af 
muligheder. Men man behøver jo ikke 
blive ledig, før man mødes og bliver 
bedre til LinkedIn, Excel eller bare del-
tager i nogle af alle de andre kurser og 
arrangementer, der bliver udbudt. Og 
når HK stiller både lokaler til rådighed 
og der er kaffe på kanden, så er det bare 
om at komme af sted, siger Dorthe 
Wendelbo.

Opsigelse fik 
kollegaer til at rykke 
sammen 
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Værsgo. Vi giver mere end

100 mio. kr.
tilbage i renter til kunder, der er 
medejere af Lån & Spar

Sådan får du 3 % i rente på din lønkonto   
 Du er medlem af HK Post & Kommunikation og  
har afsluttet din uddannelse. 

 Du samler hele din privatøkonomi hos Lån & Spar  
(LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter  
og services, som din økonomi kredit vurderes ud fra). 

 De 3 % i rente er på de første 50.000 kr. på løn kontoen.  
Der er 0 % på resten.

 Se alle vilkår på lsb.dk/medlems vilkaar.  
Rente satserne er variable og gælder pr. 9. maj 2019. 

 Du behøver ikke flytte dine real kreditlån. Men evt.  
ændringer og nye realkreditlån, skal gå gennem  
Lån & Spar og Totalkredit. 

Læs mere på www.lsb.dk/poko

Mere end 100 mio. kroner! Det fik  
vores kunder tilbage i januar. Fordi de  
er medlem af en faglig organisation,  
der ejer os.

Som medlem af HK Post & Kommunikation 
kan du få personlige fordele og ekstra  
gode vilkår hos os. For eksempel 3 %  
i rente på lønkontoen. Vi synes nemlig  
også, der skal være kontante fordele  
ved fællesskaber.

Bliv kunde i  
Lån & Spar Bank
Ring 3378 1954, book 
på lsb.dk/poko eller  
skriv til poko@lsb.dk

Bare fordi du er  
medlem af

Lån &
 Spar Bank A

/S, H
øjbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.
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Flere har fået job, siden HK Østjylland 
besøgte dem i sommer, men deltager 
stadig så vidt muligt i netværksmøder-
ne. Og netværket har booket lokaler 
hos HK Østjylland et halvt år frem i 
tid, så de har ingen planer om at stoppe 
foreløbig. Faktisk er planen at flytte 
netværksmøderne til kl. 17 i takt med 
at flere kommer i job, da alle gerne vil 
fortsætte.

Der er kommet to nye med i 
netværket siden i sommer, nemlig 
Ole Bach Andersen og Birgit Larsen. 
Og da Tidende lægger vejen forbi har 
netværket også en anden gæst: Lene 
Winther fra Fredericia. Lene har 
sammen med de øvrige nyuddanne-
de toldassistenter, netop deltaget i et 
meet-and-greet arrangement, som HK 
Post & Kommunikation sammen med 
Danske Speditører var vært for, og får 
straks en åben invitation til at blive en 
del af netværket. 

Føler sig velkomne
At det er en aktiv forsamling, fornem-
mer man hurtigt. Siden Ole kom med i 
netværket, er der dog også blevet plads 
til ”lidt socialt” fra morgenstunden, da 
han insisterede på, at de skulle starte 
med en bid brød, som de nu skiftes til 
at have med. ”Det har stor betydning”, 
siger Malene og Anny, ”at vi er blevet 
budt velkomne i HK Østjylland. Alle 
har været så søde. Kristian Sørensen 
(konsulent i HK Østjylland) har f.eks. 
også deltaget i flere netværksmøder 
med relevante input”.

Allerede inden de fratrådte i Post-
Nord, benyttede flere sig af HK Post 
& Kommunikations tilbud om kurset 
”Turn around” om jobsøgning, CV 
m.v. Netværket benytter lejligheden 
til at rykke Tidendes udsendte for at 
få arrangeret et nyt hold (det lovede 
hun, hvis blot de kan stille med seks 
deltagere…) Et par har været på kurset: 
”Scor jobbet til din samtale”, én har 
taget buskørekort, én har været 6 uger 
på kursus i blomsterbinding, og én 
af brugt HK’s online-kurser. Så vi får 

også en snak om uddannelsesmulighe-
derne for rådighedslønnede.

Tidende er dog på læsernes vegne 
også nysgerrig efter at høre, hvad de 
bruger netværket til, og deres erfarin-
ger med at søge nyt job.

Har stadig kolleger
Tidende: Kan I fortælle lidt om, hvad 
netværket giver jer?

”Vi føler stadig, at vi har kolleger”, 
siger Anny Gregersen, og Malene 
Hecht-Pedersen supplerer: ”Og det er 
meget væsentligt, at mødes med nogle, 
der er i samme situation.” ”Og vigtigt 
at komme ud og snakke med nogen,” 
tilføjer Birgit.

” Vi deler erfaringer. Har nogle 
været på kursus eller til jobsamtale, så 
fortæller de om det, ” siger Lis Nielsen.

Malene: ”Og vi er gode til at støtte 
hinanden.” Anny: ”Vi bakkede f.eks. 
hinanden op i at deltage i ”Fest for 
fyrede”. Det var vi måske ikke kommet 
med til ellers.”

Lene Torstensson tilføjer: ”Og vi er 
også gode til at komme med idéer til 
hinanden. Nu kender vi jo efterhånden 
hinandens ønsker og interesser”.

Netværk er vigtigt
Malene er den, der har søgt flest job. 
”Jeg har nok søgt ét job om ugen,” 
fortæller Malene, der søger indenfor 
kundeservice, reception og som ”blæk-
sprutte”, og ærgrer sig over ikke at have 
været til en eneste samtale. Malene 
forstår godt, at firmaer bruger netværk, 
så de er fri for at læse en masse ansøg-
ninger. Hun synes bare, at det er ”øv”. 
Især når der er 400 der søger et ledigt 
job, og man har indtryk af, at man som 
50+ sorteres fra på forhånd. Selvom 
man faktisk søger jobbet af interesse, 
og ikke fordi man skal.

”Du skal simpelthen have et net-
værk.” understreger Malene, og vil 
varmt anbefale det til andre i lignende 
situation. ”Du får en base plus nogle af 
trække på, og fantastiske muligheder for 
at få nogle kompetencer”. 

Er du interesseret i at starte et net-
værk i dit eget lokalområde, så kontakt 
hanne.schnedler.clausen@hk.dk. Så 
kan vi undersøge, om andre har samme 
ønske.

Gode til at støtte 
hinanden
Netværket af rådighedslønnede i HK Østjylland mødes fortsat hver tirsdag. 
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Sommerferie (hovedferie) 
2020:
I perioden fra 1. maj 2020 til 31. 
august 2020 har du 16,64 feriedage, 
du kan holde - det vil sige: lidt over 
3 uger. Det er ferie, du har optjent i 
perioden 1. januar 2019-31. august 
19 (forudsat at du var i arbejde i disse 
måneder). 

Man optjener 2,08 feriedag pr. må-
ned. Også når den nye ferielov træder 
i kraft.

Ferie efter 1. september 
2020

Du må gerne vælge at holde din 
sommerferie i september, men efter 
den nye ferielov, så kan arbejdsgiveren 
ikke pålægge dig det.

Fra 1.september 2020 får du tilskre-
vet de 2,08 feriedage hver måned, og de 

kan holdes med det samme. 
Men hvad så, hvis du gerne vil 

holde en uges ferie i oktober, og på det 
tidspunkt kun har optjent 2,08 dag fra 
september plus de 1,64 dag, du havde 
tilovers fra sommerferien? Dette kan 
løses på flere måder:

1. Du kan bruge overført ferie. Så skal 
du bare huske at få det overført 
inden 1. maj i år. Udover normal 
praksis for overførelse af feriedage 
fra et ferieår til et nyt, har Post 
Danmark besluttet at alle ansatte, 
der planlægger at afvikle ferie i 
efteråret 2020, efter anmodning 
kan få overført op til én uges ferie 
til afvikling fra 1. september 2020. 
Dette gælder kun i år.

2. Du kan bruge særlige feriedage. Den 
1. maj 2020 får du tilskrevet 6,67 

særlig feriedag (Hvis du har 9 måne-
ders anciennitet). Det er et resultat af 
overenskomstfornyelsen i 2020, og 
gælder også kun i år. (Fra 1. septem-
ber 2021 tilskrives 5 særlige feriedage 
1. september).

3. Skulle der i overgangsordningen 
rent undtagelsesvis være ansatte, 
der kommer i klemme og mangler 
optjente feriedage til afvikling af 
efterårsferie, kan den lokale ledelse 
imødekomme ferieafvikling, hvor 
medarbejderen kommer i gæld til 
PostNord på feriedage. Det gælder 
kun i år og kun for ferie i perioden 
1. september – 30. november 2020 
og må højest dreje sig om 3 dage.

Feriegodtgørelse
Med lønnen for maj måned får du i 

Feriehusene i nye 
hænder
Med udgangen af februar valgte Lea Sandholm at gå på pension. Siden 
årsskiftet har udlejning og vedligeholdelse m.v. været lagt i hænderne 
på kolleger fra Trafik & Jernbane, Tine Erri Mortensen og Per Nielsen. 
Telefonnummer og email til Feriehusene er uændret.

Ferieregler i 2020

år uændret udbetalt 1 % i ferietillæg. 
Men vær opmærksom på, at du i år 
kun får ferietillæg beregnet af de første 
otte måneders løn i 2019, da de sidste 
fire måneder indgår i den indefrosne 
periode, hvor der i stedet indbetales 
12,5 % af den ferieberettigede løn til 
Lønmodtagernes Feriemidler.

FAKTA 
Årsagen til indførelsen 
af den nye ferielov er 
et direktiv fra EU, der 
betyder, at ferieregler 
skal tage bedre hensyn 
til nye lønmodtagere på 
arbejdsmarkedet. I dag 
kan man risikere at skulle 
vente op til 16 måneder, 
før man som nyuddannet 
kan holde betalt ferie. 

Frem til 1. maj kører ferieafviklingen efter de regler, som vi kender fra tidligere.

Tak til Lea
Der løber meget vand i åen fra Lea i 1969 går ud af skolen og pakker frugt 
hos en købmand til hun i 1974 bliver ansat i Postgiro.  Lea når i løbet af fire et 
halvt år både at være barnepige, piccoline, ekspedient, klinikassistent, SOSU, 
rengøringsmedarbejder, fabriksarbejder OG praktikant i en børnehave. 

I 1977 bliver hun tillidsmand og i 1999 ansat i HK Post & Kommunikati-
on. Den faglige arv fornægter sig ikke: Leas far var tillidsmand på Berlingske 
Tidende og var senere i mange år fællestillidsmand på Jydske Tidende. Og 
hendes bedstefar deltog i Dansk Arbejdsmands Kongres i 1944. 

Mange medlemmer har været i kontakt med Lea som tillidsrepræsentant, 
som instruktør på tillidsrepræsentantkurser, og senere som feriehusadmi-
nistrator. Både i det faglige 
arbejde og som ansvarlig for 
feriehusene har Lea lagt en 
kæmpe indsats til gavn for 
medlemmerne. Det siger vi dig 
en KÆMPE TAK for Lea.  
Os, der har arbejdet sammen 
med dig, kender dig især for 
din positive indstilling til 
livet og til arbejdet, for aldrig 
at være bange for at sige din 
mening, for at have udpræget 
(som i ”udpræget”!) orden i dit 
arbejde – og for samtidig at nå 
det utrolige. Held og lykke i den 
3. alder Lea. Det bliver helt sikkert ikke kedeligt!
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HK Post & Kommunikation og den 
øvrige ejerkreds bag TJM Forsikring 
(Interesseforeningen) besluttede kort 
før jul at investere en del af Interes-
seforeningens opsparede formue i 
ungdomsboliger til vores medlemmer 
– boliger til unge under uddannelse 
og i lære: De første 200 står klar til 
studiestart september 2020 (hvis alt 
går godt). Opskrivning til boligerne 
forventes at begynde i foråret 2020.

TJM Byen
• Fuldt udstyret 30m2 lejlighed med 

eget bad og køkken.
• Husleje på under 5.000 kr./mdr.

• Bæredygtige boliger
• 200 boliger til en start
• De første boliger er i København
• Samarbejdsaftalen mellem Interes-

seforeningen og Container Living 
blev underskrevet onsdag d. 18. 
december 2019. Den endelige pla-
cering af boligerne er ikke fastlagt 
endnu, men der bliver forhandlet 
om flere muligheder.

Hvad betyder det for dig som 
kunde?
Som kunde i TJM Forsikring betyder 
de nye ungdomsboliger, at du, dine 
børn eller børnebørn har mulighed for 

at få fingrene i en billig ungdomsbolig 
under uddannelsen. 

Det betyder samtidigt, at du via 
dine forsikringer har været med til 
at skabe værdi for samfundet. Sam-
menhold betaler sig - og Interessefor-
eningen vil gerne investere i de unges 
fremtid på vegne af os alle sammen - til 
gavn for mange.

Som kunde i TJM Forsikring skaber 
du også mulighed for, at dine voksne 
børn kan forsikres i TJM Forsikring.

Sammenhold 
betaler sig! 

Forsikring

Sammenhold
betaler sig

Årlig bonus  
fra Trygheds- 

Gruppen

Kan du spare penge  
på din forsikring?
Er du endnu ikke kunde i TJM Forsikring?  
Upload din forsikring, så vender vi tilbage  
med et uforpligtende tilbud. Det er nemt!

Læs mere på tjm-forsikring.dk/hk-post-kommunikation.
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25. februar 2020 havde 19 nyuddan-
nede toldassistenter lejlighed til at 
møde nogle af de virksomheder i det 
jyske, som efterspørger deres nyer-
hvervede kompetencer. HK Post & 
Kommunikation inviterede sammen 
med brancheorganisationen Danske 
Speditører til ”Meet-and-greet”, hvor 
toldassistenterne fik lejlighed til at tale 
med tre virksomheders toldchefer, og 
blive lidt klogere på, hvordan arbejdet 
foregår i praksis. Og virksomhederne, 
fik lejlighed til at møde deres måske 
kommende medarbejdere.

Noget af det, der især optog med-
lemmerne, var spørgsmål som:
• Hvilke kompetencer lægger virk-

somhederne vægt på?
• Hvordan starter man, når man er 

ny?
• Er der sprogkrav?
• Hvilke IT-systemer arbejdes der i?
• Kan man sende en uopfordret 

ansøgning?
• I hvilket tidsrum ligger arbejdsti-

den?

Alder ikke et issue
Det – og meget mere, fik de svar på fra 
tre veloplagte toldchefer:  
Malene Klokholm fra Bring i Ris-
skov, Torben la Cour fra Toldservice i 
Aarhus og Kristian Thomsen fra DSV i 
Horsens. Det virkede især til at beroli-
ge en del, at alder ikke er et issue, og at 
de ikke forventes at kunne noget, når 
de starter. Det er vigtigere med kemien 

og den rette indstilling til opgaven: 
spørg hellere en gang for meget end en 
gang for lidt.

Ca. halvdelen af de i alt 34, som 
deltog på de to uddannelseshold i Jyl-
land og på Fyn, kommer oprindelig fra 
PostNord. ”HK Post & Kommunikati-
on valgte at investere i uddannelsen for 
at styrke medlemmernes muligheder 
for at finde nyt job,” fortæller uddan-
nelseskonsulent Hanne Clausen. ”Vi 
har tidligere afviklet et tilsvarende 
kursus i København. Danske Speditø-
rer har stor erfaring i at tilbyde en told-
diplom-uddannelse, og den uddannel-
se, som vores medlemmer nu har taget, 
er en del af tolddiplomuddannelsen. 

Kompetencer indenfor told
Undervist af nogle hamrende dygtige 
specialkonsulenter fra Toldstyrel-
sen, har toldassistenterne lært om 
import- og eksport af varer til og 

fra EU.” En kompetence, der ikke 
bliver mindre efterspurgt i takt 
med at Brexit gennemføres. Det var 
dog i lige så høj grad et forestående 
generationsskifte, som for snart et 
år siden fik logistikbranchen til at 
efterlyse medarbejdere med kompe-
tencer indenfor told. ”Desværre er 
det ikke gået helt så hurtigt, som vi 
havde håbet, med at finde job,” siger 
Hanne. ”Det skyldes formentlig en 
kombination af f lere ting: virksom-
hederne afventer stadig, at Brexit 
får virkning fra 1.1.21, og måske er 
vi ikke kommet helt ud over rampen 
med budskabet om, at toldassisten-
terne findes, selvom det efterhånden 
har været i flere medier”.

”Meet-and-greet” 
for toldassistenter og virksomheder

Der 
lyttes 
intenst.

Der var også plads til smil.

Bestil jubilæumsgaven online
Jubilæumsgaver bestilles på hjemmesiden: 
hk.dk/post – under: ”medlemstilbud”.  
Her kan du også se, hvilken gave du kan vælge.

Postvæsenets 
Begravelseskasse 
af 1. januar 1888
Afholder sin årlige generalforsamling, mandag den 
20. april 2020, kl. 15:00 hos forretningsføreren Alice 
Rosenberg, Kirkebakken 3, 2605 Brøndby

Dagsorden:
1. Beretning og Regnskab
2. Fastsættelse af begravelseshjælpens størrelse
3. Fastsættelse af Kontingent
4. Indkomne forslag:  

Bestyrelsen foreslår nedlæggelse af begravelseskas-
sen, og jf. §17 skal det ske efter skriftlig afstemning. 
Materiale udsendes efter generalforsamlingen. 
Kassens opløsning kan tidligst ske i 2022.

5. Valg iflg. Vedtægterne
6. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være forretningsføreren i hænde senest tirsdag den 
27. marts 2020 
pr. brev eller på e-mail: air@webspeed.dk 

Bestyrelsen

Ansøgning om ledige konfirmationslegater
For medlemmer af Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening, der har børn, 
som skal konfirmeres i foråret eller efteråret 2020, er der et antal legater som kan 
søges af medlemmer.
Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:
Medlemmets navn, adresse, kontonummer, og navnet på konfirmanden samt cpr.
nr., konfirmationens sted og dato.
Henvendelsen skal ske skriftligt til:
Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening
V. E. Gamborgsvej 13, st.mf.,
2000 Frederiksberg
Mail: kontor@hjaelpeforeningen.dk 
og være os i hænde senest den 17. april 2020.
Bevilgede legater vil være indsat på kontoen omkring den 15. maj 2020. 

Jubilæer 2. kvartal 2020
Medlemmer af HK Post & Kommunikation, der har jubilæum i 2. kvartal 2020. 
Tidende påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller nøjagtigheder. Tal i 
parentes er jubilæumsdatoen.

Mangler du på listen 
Så kontakt HK Post & Kommunikation hanne.schnedler.
clausen@hk.dk Det gælder også, hvis du har en kollega, 
der ikke står på listen. HK Post & Kommunikation får 
ikke oplyst jubilæer fra alle arbejdspladser (f.eks. ikke fra 
Danske Bank).

April 
40 år 
Sussanne Hensing (1) 
Karoline N. Hindkjær (21)

Maj
40 år 
Niels H. Ringborg (1) 
Palle Lybæk Jensen (26)

25 år 
Marianne T. Voldfrom (15)

Juni
40 år 
Lone G. Mårtensen (1)

25 år 

Henrik P. Berg (19)

Forsinket tillykke til: 
Pialine Paprika Lund med 40-års 
jubilæet den 2. december 2019 
og Anne Dorthe Lundsgaard med 40-
års jubilæet den 1. februar 2020.
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Den 26. februar 2020 valgte HK Post 
& Kommunikations Repræsentant-
skab – dvs. tillidsrepræsentanter-
ne – ny næstformand efter Karin 
Lauritsen, der stopper i PostNord 
DK med udgangen af marts.

Tidende ønsker den nyvalgte 
næstformand, Tanja Olsen, tillykke 
med valget og held og lykke med 
hvervet. Tanja er tillidsrepræsentant 
for kollegerne i PostNord Logistics 
i Køge. 

Eigil Johannesen takkede ved samme lejlig-
hed Karin for hendes udfyldelse af hvervet, og 
sagde bl.a.: 

”Som tillidsrepræsentant kender man sine 
kolleger og deres arbejdsopgaver. Der er en 
kendt fælles hverdag. 

Som klubnæstformand skal man forholde 
sig til generelle problemer for kolleger, og til 
arbejdsopgaver, man ikke nødvendigvis ken-
der. Udfordringen er at kunne veksle mellem 
de to. Det har du altid været god til. Du har 
altid været parat til at spørge for at forstå, og 
aldrig været tavs, hvis du mente at vi skulle 
overveje noget andet. Derfor har du været 
en rigtig god sparringspartner for mig. Tak 
tillidsmand!”

Karin takker medlemmerne for den tillid 
hun er blevet vist de fem år som næstformand, 
og ønsker HK Post & Kommunikation god 
vind fremover.

Tanja ny næstformand for 

HK Post & Kommunikation


