
Tina Ernstsen er et kendt ansigt blandt kolleger og i 
ledelsen hos Lidl. Hun kender sit hverv som regions-
tillidsrepræsentant, og med sit engagement har hun 
opnået at vinde gehør for mange af sine synspunkter 
hos ledelsen i Lidl. Hun vil nemlig have ordnede for-
hold for kollegerne i Lidl-butikkerne. Og hun vil have 
sat uddannelse på dagsordenen.

– Det er nu 3. år, jeg er regionstillidsrepræsentant, 
og jeg gør meget ud af, at komme rundt i butikkerne i 
mit område for at tale med mine kolleger. Jeg er valgt 
til at dække butikkerne på Fyn og Sjælland, men vil 
fremover gerne have ansvaret for Fyn- og Sydjyl-
landsområdet, forklarer Tina.

SYNLIG OG GENNEMSLAGSKRAFT
- For mig er det vigtigt, at en tillidsrepræsentant er 
synlig. Både over for kolleger og overfor ledelsen. Det 
kræver selvfølgelig rutine og erfaring og en hel del gen-
nemslagskraft at opbygge et fællesskab på arbejds-
pladsen, som kan stå sammen om at skabe forbedrin-
ger i hverdagen. Den erfaring har jeg efterhånden, og 
det respekter vores ledelse også, siger Tina. 

UDDANNELSESUDVALGET
Tina er med i  Lidls uddannelsesudvalg, hvor hun 
arbejder for at få mere relevant uddannelse til kolle-
gerne i butikkerne. Hun er i dialog med ledelsen om at 
få de butiksansattes uddannelsesbehov ført ajour.

- Det er vigtigt, at vi holder vores kompetencer ved-
lige. Gode kompetencer er den bedste forsikring mod 
arbejdsløshed, og så er uddannelse også vejen til 
mere i lønposen, siger Tina.

FÆLLES SAG
- Som regionstillidsrepræsentant arbejder jeg for, at vi 
blandt kollegerne skal opbygge et stærkt fagligt fæl-
lesskab, hvor vi støtter hinanden i at skabe forbedrin-
ger. Vi har i vores overenskomst nogle rettigheder, som 
vi skal værne om. Det fokuserer jeg på, siger Tina.

ENGAGEMENT 
GIVER 
RESPEKT 
NÅR MAN ER ENGAGERET, SÅ LYTTER LEDEL-
SEN OGSÅ, SIGER REGIONSTILLIDSREPRÆSEN-
TANT TINA ERNSTSEN.

FLERE TILLIDSREPRÆSENTANTER I LIDL
HK HANDEL og Lidl Danmark har indgået en aftale 
om, at der skal vælges 4 regionstillidsrepræsen-
tanter. 2 regionstillidsrepræsentanter skal dække 
Lidl Øst, mens 2 skal dække Lidl Vest. Der vælges 
et tilsvarende antal stedfortrædende regionstil-
lidsrepræsentanter. Alle vælges for 2 år. 

Ifølge aftalen planlægges der med en arbejdsdag 
om ugen til arbejdet som regionstillidsrepræsen-
tant. Men der kan gives mere tid til jobbet. 
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Tina Ernstsen er regionstillidsrepræsentant på 3. år for Lidl-
butikker på Fyn og Sjælland. Hun ønsker fremover at dække 
Fyn- og Sydjyllandsområdet, når antallet af tillidsrepræsentan-
ter i Lidl på landsplan udvides til fire.
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Tina Ernstsen stiller op til valget som 
regionstillidsrepræsentant i Lidl. 
Ønsker du at stille op, så kontakt 
din lokale HK HANDEL-afdeling. 

De kan fortælle dig mere.


