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ER DU EN AF 
FREMTIDENS TALENTER?

PROGRAM: 
Fællesskabets styrke
3.-4. november 2018

Råb op - indflydelse og medbestemmelse
19. januar 2019

Kampagne- og projektledelse
1. december 2018

Fremtidens fagforening
9.-10. marts 2019

Evaluering og afslutning 22. marts 2019

Er du ung og medlem af HK Hovedsta-
den, kan du søge en plads på vores talent-
uddannelse. Har du skal lyst til at skabe 
fællesskaber på din arbejdsplads eller 
uddannelsesinstitution, involvere dig i din 
fagforening og arbejde målrettet med et 
projekt under hele uddannelsen.

Har du stærke meninger og kan du få folk til at 
lytte, når du ytrer dem?  Vil du udvikle dig fagligt og 
personligt, imens du danner nye relationer? Så er 
denne talentuddannelse noget for dig.
 
Du vil være sammen med en masse andre 
unge, der lige som dig ønsker at gøre en forskel. 
Derudover vil du få tilknyttet en mentor, som vil 
være med dig under hele uddannelsen.
 
Vi lover dig, at du både personligt og fagligt vil 
rykke dig markant, og du skal være indstillet på, 
at det også vil kræve lidt arbejde fra din side af. 
Det bliver sjovt, spændende og udfordrende. 
 

For at komme i betragtning til uddannelsen, 
skal du kunne deltage i alle fire weekender. 
Derudover vil der være aftener, hvor vi mødes i 
HK Hovedstaden. 
 
Sådan ansøger du
Der er få pladser på uddannelsen, så send din 
motiveret ansøgning til ungdom.hovedstaden@
hk.dk inden ansøgningsfristen d. 30. sep. 2018. 

Ansøgningen skal gerne indeholde:
- Hvorfor vil du gerne med på uddannelsen? 
- Fortæl om dig selv og hvad har du tidligere lavet?
- Hvilke ændringer kunne du godt tænke dig i dit 

arbejds-/uddannelsesliv?
- Hvad håber du på at få ud af forløbet?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Sine Højby Hjort 
Tlf.: 3330 2235 / 01shn@hk.dk

Frederik Brøndahl Enevoldsen 
Tlf.: 3330 2509 / 01fbe@hk.dk


