STYRK DINE KOLLEGER
OG UDVIKL DIG SELV
– BLIV TILLIDSREPRÆSENTANT

Hvad laver en tillidsrepræsentant?

Det er også dig, der medvirker til at understøtte dine

Din opgave er at varetage medlemmernes interesser.

HK-kollegers motivation for at tage efter- og

Du er HK Stats lokale repræsentant på arbejdspladsen.

videreuddannelse.

Dit arbejde som tillidsrepræsentant (TR) spænder vidt.
Som TR er du synlig, skaber relationer til dine kolleger
Dit udgangspunkt er overenskomster og aftaler, så den

og ledelsen. Du byder nye kolleger velkommen på

slags har du stor interesse for. Du forhandler løn for

arbejdspladsen, og du inddrager medlemmerne i dit

kollegerne, du er med til at praktisere jeres personale-

arbejde, fx når I skal forberede møder i SU.

politik, og du svarer på spørgsmål fra dine medlemmer.
Du er formand for HK-klubbens bestyrelse, og sammen
Medlemmerne – dine kolleger – forventer, at du med-

iværksætter I faglige aktiviteter og formidler

virker til at skabe ordentlige løn- og arbejdsforhold,

informationer fra HK til medlemmerne.

og at du er med til at udvikle og styrke samarbejdet på
arbejdspladsen. Du skal med andre ord på samme tid

Samarbejdsrelationer

stille forslag på kollegernes vegne og være den, der

Som TR søger du indflydelse på udviklingen af arbejds-

formidler og udvikler samarbejdet med ledelsen.

pladsen og bidrager til en positiv atmosfære og trivsel.
Det er væsentligt, at ledelsen ser dig som en motiveret

Du deltager aktivt i den strategiske udvikling af ar-

og kompetent samarbejdspartner i samspil med TR-

bejdspladsen, fx i samarbejdsudvalget (SU), hvor du

suppleant og arbejdsmiljørepræsentanten (AMR).

blandt andet kan være med til at sætte HK’ernes kompetenceudvikling på dagsorden.

Få mere information på hk.dk/stat/tr

HK STATS FORVENTNINGER TIL DIG

HK STAT TILBYDER:

• At du inden for det første år tager grunduddannelsen.

Du får mulighed for en spæn-

• At du løbende supplerer din viden ved at deltage i HK's aktiviteter

dende faglig og personlig udvik-

særlig rettet mod TR.

ling undervejs. HK Stat sikrer,

• At du aktivt arbejder for at organisere kolleger i HK Stat.

at du er klædt på til opgaven

• At du løbende har dialog og samspil med din lokale HK-afdeling.

både via uddannelse og kurser

Det er nemlig en vigtig forudsætning for dit arbejde som TR.

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER
•  Villig til at lære.
•  God til at lytte og etablere dialog.
•  God til at samarbejde, skabe relationer og sikre formidling.
•  Lyst til at engagere dig og lade TR-hvervet fylde i dit liv.
•  Arbejder strategisk, konstruktivt og ser nye muligheder.

og gennem den løbende dialog
og det samspil, du har med din
lokale HK-afdeling.

