
GENFIND
STYRKEN PÅ DIN
ARBEJDSPLADS!



BLIV EN MERE KOMPLET 
TILLIDSVALGT.

Det rigtige mål for, hvor stærk en fagforening er ikke hvor mange medlemmer den har, 
men hvor stor en rolle den spiller på den enkelte arbejdsplads - hvor godt fællesskabet 
er, og hvor stor indflydelse den har, samt hvor gode man er til løse problemerne 
sammen. I HK MIDTVEST tror vi på, at vores primære opgave, er at understøtte det 
fantastiske arbejde, der dagligt udføres af dygtige tillidsvalgte på arbejdspladserne. 
Derfor har vi dette kursus til dig/jer som tillidsvalgte eller klub.

På dette kursus lærer du om:
 / Hvordan kommunikerer jeg?
 / Kortlægning af din arbejdsplads
 / Den svære samtale
 / Hvad er målet?
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NÅR MANGE KOLLEGER ER MEDLEM OG DERMED
STÅR BAG DIG SOM TILLIDSVALGT,
KAN DU TALE MED EN STÆRKERE STEMME.
 
SAMMEN HOLD ER VIGTIGT.
 
På dette kursus får du værktøjerne til at få kollegerne med "ombord".
 
Lær at "kortlægge" din arbejdsplads og bliv klædt på til at tage snakken med de kolleger, 
der endnu ikke er medlem af HK-fællesskabet.

Lær at fortælle om dine succeser og den forskel, dit arbejde gør for dine kolleger.

Og lær det hele på en inspirerende og utraditionel måde.
 
Deltag på dette nye kursusforløb for tillidsvalgte.
 
Hvis det er muligt, vil det være en fordel at være to fra din arbejdsplads. Gerne en anden 
tillidsvalgt, f.eks. arbejdsmiljørepræsentanten.

Så er I sammen om at arbejde med værktøjerne efter kurset og få dem sat godt i søen på 
jeres arbejdsplads.

KURSET VARER 2 HELE ARBEJDSDAGE, OG DER ER OPFØLGNINGS BESØG UDE HOS 
JER PÅ ARBEJDSPLADSEN BAGEFTER.
HK YDER TABT ARBEJDSFORTJENESTE OG KØRSELSGODTGØRELSE.

 
 
STYRK DIG SELV OG
DIN FAGLIGHED!
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TILMELD
DIG PÅ

MITHK.DK

3. & 4. marts 2015: GOLF Hotel Viborg, Viborg - Seneste tilmelding, den 25. februar 2015.
KURSUS nr. 2015-03-03-22
14. & 15. april 2015: Hotel Skarrildhus, Kibæk - Seneste tilmelding, den 08. april 2015.
KURSUS nr. 2015-04-14-11
12. & 13. maj 2015: Stedet ikke kendt - Seneste tilmelding, den 06. maj 2015.
KURSUS nr. 2015-05-12-33

HUSK! Det er efter først til mølle princippet, MAX. 16 deltagere pr. kursus.

HK.DK

PER JENSEN
ORGANISATIONS KONSULENT
DIREKTE +45 3364 3536
per.jensen@hk.dk

HK MIDTVEST

 
FIND DIT KURSUS
HER!


