Dansk Laborant-Forening/HK

BLIV
FRIVILLIG
I DL-F

DL-F BYGGER PÅ MEDLEMMERNE OG DET
ER VI STOLTE AF
I Dansk Laborant-Forening vil vi rigtig gerne involvere jer som medlemmer i
landsforeningens arbejde.
Med denne pjece sætter vi fokus på de mange frivillige i Dansk Laborant-Forening og
deres vigtige arbejde, der skaber Dansk Laborant-Forening og de resultater, vi når.
Vi håber, du kan få lyst til at deltage som aktiv og frivillig i Dansk Laborant-Forening –
eller blot får lyst til at høre mere om vores arbejde.

HVORDAN?
Som aktiv i Dansk Laborant-Forening bliver du en del af et netværk af frivillige.
Netværkerne mødes primært på lørdage 4-6 gange om året, hvor vi bruger tiden
på at drøfte de emner, I mener er vigtige for foreningen. Som aktiv er du også
med til at planlægge og afholde arrangementer for medlemmerne.

3 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE FRIVILIG
1. DU får muligheden for at arbejde med et emne, der interessere dig.
2. DU er med til at bestemme, hvad DL-F skal arbejde med.
3. DU gør en forskel for andre DL-F medlemmer.

ALLE INTERESSEREDE KAN TILMELDE SIG - MULIGHEDERNE ER MANGE
Dansk Laborant-Forening søger medlemmer, der har lyst til at blive aktiv i
landsforeningen frem til næste delegeretmøde..
Har du lyst til at deltage i det frivillige arbejde inden for emnerne
- Arbejdsmiljø
- Efter- og videreuddannelse
- Fremtidens teknologier
- Kommunikation og LABORANTEN
- Miljøteknologi
- Tillidsrepræsentanter og overenskomster

VIDSTE DU?

/ At det eneste du behøver, er lysten til at være med til at bestemme
/
/

retningen for Dansk Laborant-Forening?
At der ingen særlige forudsætninger er for at være aktiv i din landsforening?
At du som medlem bestemt ikke står alene med opgaverne?

Vi har en helt landsforening fyldt med ildsjæle. klar til at løse opgaverne i
fællesskab.

LÆS MERE I
LABORANTEN
I LABORANTEN annoncerer vi efter frivillige, når nye netværk
opstår. Hold derfor øje med dit fagblad, hvis du har lyst til at
blive aktiv i din landsforening
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