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Netværket, ”Netværkstedet” er et professionelt forum for
videndeling og erfaringsudveksling mellem personer, der
arbejder som chefsekretærer, direktionssekretærer eller PA’er
såvel indenfor det offentlige som i større danske virksomheder.
Vores netværk har eksisteret i snart 10 år. Pt er vi 7
medlemmer, der mødes 3-4 gange om året på skift i vores
respektive organisationer.
Vores netværksmøder tager gerne udgangspunkt i såvel den
faglige som personlige hverdag på vores respektive
arbejdspladser. Det handler om at udveksle nyttig viden og
bygge tætte relationer på tværs af kompetencer og
personligheder.
Vi lægger vægt på at dele viden i et åbent og fortroligt forum, at
sætte ord på vores ønsker og behov og ikke mindst at skabe
tillid som medlem af gruppen. Netop derfor tager vi ikke referat
på møderne men kun personlige notater.
I arbejdet som chefsekretær, direktionssekretær eller PA
spænder opgaverne vidt. Alt fra de mere fortrolige ting og over
til de opgaver, der rækker og involverer langt ud i
organisationen. Det gør, at du skal kunne omstille dig og være
fleksibel, at du har en høj fortrolighed, et stort ansvar, er
bundloyal og ikke mindst et dagligt filter i såvel opgaver som
kolleger imellem.
Sparringen i hverdagen kan derfor være en mangelvare, og det
er her, at Netværkstedet kan være et ”åndehul” og en
sparringspartner. Vi er i øjenhøjde med hinanden og kender til
de samme udfordringer.
Vi har skrevet nogle af de emner ned, som vi har haft som
temaer i netværket.

Eksempel på temaer der har været drøftet
-

Chefopdragelse og ledertyper
Planlægning af det ”gode” møde/konference /kursus
Den vanskelige samtale
Forskelle i jobbet på en privat vs. offentlig arbejdsplads
Efteruddannelser og konferencer
Erfaringer med mentoruddannelse
IT - muligheder, værktøjer, programmer, hjælp i hverdagen
Kommunikation og gennemslagskraft
Lean og effektivisering
Medarbejderansvarlig og personlige kompetencer
MUS- og lønsamtale
Nye medarbejdere. Fokus på overdragelse og introduktionsproces
Omstruktureringer og stresshåndtering
Strategiproces og medarbejderinddragelse
Studietur og inspirationsoplæg fra eksterne
Årshjul og strategi-, kommunikations- og handlingsplaner

I øjeblikket består netværket af medlemmer fra:







DSB
Forbrugerrådet Tænk
Professionshøjskolen Metropol
Udenrigsministeriet
Vejdirektoratet
VUF

Er du interesseret i at være en del af et på alle områder spændende
og meget innovativt netværk, er du velkommen til at kontakte Inger
Blomstrand Sørensen på ingsor@um.dk.

