
      

Formål 

At sikre HK T&J Rådighedslønsforeningens 

medlemmer får hjælp i forhold til 

kompetenceudvikling, omskoling,  A-kasse 

spørgsmål og pensionsforhold. 

 

 

Jeg vil gerne have et nyt job - hvordan 

kommer jeg videre?: 

Karriere telefonen 33 30 44 60  

Mandag kl. 14-17. 

HK – Kvikstart. 

Hvad kan jeg selv gøre? 

Jobcenter. 

CV – ansøgninger. 

Uddannelses/kursusbeviser. 

Erhvervserfaring. 

Min kompetencemappe. 

Hjælp fra HK`s lokalafdeling. 

Personlige samtaler med en jobkonsulent. 

Omskoling. 

Vikarbureauer.  

 

HK`s  A-kasse: 

Kan jeg melde mig arbejdsløs efter 3 år på 

rådighedsløn? 

Hvordan beregner jeg mine dagpenge? 

Lønforsikring. 

Hvordan og hvornår skal jeg melde mig 

arbejdsløs? 

Hvordan får jeg et seniorjob? 

Hvilken løn får jeg i seniorjob? 

Regler for seniorjob. 

Efterlønsordning. 

Regler for efterløn. 

Hvordan søger jeg om at gå på efterløn?  
Kan jeg få efterløn efter 2 år på dagpenge? 

Omregningsmodeller til dagpenge, 

seniorjob og efterløn. 

 

 

 

 

 

 

Pension: 

Hvad får jeg i pension. 

Fradrag i pensionen. 

Samspillet med efterløn og folkepension. 

Udbytte 

Er at give tip til dig, der gerne vil have 
hjælp til et nyt job eller at forberede dig på 

pension og have overblik over dine 
pensionsforhold. 

Dagens program 

 

Kl. 09:00 

Velkomst foreningsformand Søren Elvin       

Andersen 

 

Kl.09:15 

Christian Nyholm kompetenceudvikling, 

HK`s tilbud. 

 

Kl.10:15 

Paw Lasota orienterer om A-kasse, senior 

job, efterløn og understøttelse. 

 

Kl.12:30 

 Frokost. 

 

Kl.13:15 

Christian Dorow, Sampension. 

 

Kl.14:45 Spørgsmål og afslutning 

 

 

 

 

Der vil blive  reserveret  pladser til 

deltagere fra Fyn og Sjælland i tog IC 821 

og tog IC 840 fra Kolding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varighed: 

1 dag 

 

Kurset afholdes: 

den: 25-09-2014 

 

Sted:  

First Hotel Kolding 

Banegårdspladsen 7 

6000  Kolding  

 (Lige overfor Kolding Banegård.) 

 

FIRST HOTEL KOLDING tilbyder parkering i 

egen aflåste kældergarage. I forbindelse 

med ovenstående arrangement tilbydes 

parkeringen uden beregning så længe 

kapaciteten tillader det. Det er muligt at 

parkere et kvarter ude foran hotellet, mens 

billet og adgangskort afhentes i 

receptionen. 

 

Max antal deltagere: 

25 

 

Undervisere: 

Christian Nyholm,  

uddannelseskonsulent og coacher på 

karrieretelefonen  
e-mail: christian.nyholm@hk.dk 

Paw Northmann Lasota, HK A-kasse. 

e-mail: paw.northmann.lasota@hk.dk 

Christian Dorow, Sampension 

e-mail: cdo@sampension.dk 

 

Pris 

Gratis 

 

Yderligere oplysninger 

Har du spørgsmål kontakt:  

Lene Vibeke Stampe. Tlf. 60 83 18 12 

eller e-mail lenej@webspeed.dk 

 

Tilmelding 

På e-mail til lenej@webspeed.dk  

senest den 15-09-2014 

 

Invitation til kursus i kompetenceudvikling,  

A-kasse & pensionsforhold 

 

 
 
 

 

Kurset henvender sig til dig, der er medlem af HK Trafik & Jernbane og 

som tjenestemand enten er varslet opsagt eller er på rådighedsløn: 
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