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HK it, medie 
& industri 
Hovedstaden 
– kort fortalt 
Vores medlemmer arbejder på virk-
somheder, der ligger i en af de 29 
kommuner i hoved stadsregionen. 
Medlemmerne er ansat i indu-
strivirksomheder, herunder i medi-
cinalindustrien, på it-virksomheder 
og  inden for den grafiske branche 
– fra reklame- og webbureauer til 
trykkerier. Fagforeningen har ud 
over den valgte formand, Peter 
Jacques Jensen, 26 medarbejdere, 
som er klar til at bistå medlemmerne 
med råd og juridisk hjælp.

Find afdelingens med arbejdere på
www.imi.hk.dk

Tryksag
5041-0806
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Hemmeligheden bag 
et vildt karriere spring
Vi kan godt tillade os at kalde det et 
markant karrierespring: Vores medlem 
Joanne Colding Pedersen gik for nylig 
fra en ansættelse som administrativ til et 
nyt job som chef for 15 medarbejdere.

På side 6 i dette blad fortæller Jo-
anne mere om jobskiftet, og jeg skal 
ikke afsløre det hele her. Men en afgø-
rende forudsætning for hendes karrie-
respring er, at Joanne har været tillids-
repræsentant.

Det siger hun selv, og det siger over-
ordnet rigtig meget om, hvor dygtige 
HK’s tillidsrepræsentanter er.

En af årsagerne er, at vi tager udvik-
lingen af vores tillidsrepræsentanter 
meget alvorligt. Opgaven med at va-
retage vores medlemmers interesser 
er lige så krævende, som den er vigtig, 
og fordrer en lang række færdigheder. 
Vi taler om ting som organisering, for-
handling, kendskab til den danske mo-
del, overenskomstforståelse og kom-
munikation. 

Herudover tilegner mange tillidsre-
præsentanter sig ekstra kompeten-
cer gennem kurser i blandt andet 
psykologi, gennemslagskraft og 
coaching. Vigtigst af alt bruger 
de kompetencerne i deres 
daglige arbejde ude på ar-
bejdspladsen og får på den 
måde masser af praktisk er-
faring under bæltet.

Stort tillykke til Joanne. 
Og stor tak til alle vores 
øvrige tillidsrepræsen-
tanter, der med enorm 
dygtighed arbejder for 
vores medlemmers vil-
kår hver eneste dag!

LEDER

Opgaven med at 
varetage vores 

medlemmers interesser 
er lige så krævende, 
som den er vigtig.

Peter Jacques Jensen
peter.jacques.jensen@hk.dk
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»Jeg kan næsten ikke 
nå højere, synes jeg.«

Debuterende valgplakatkunstner 
Malene Hald er forståeligt begejstret 

over at få sin valgplakat på Dansk 
Plakatmuseum, hvor de fleste store 
plakatkunstnere i Danmark også er 
repræsenteret med valgplakater.

Indhold 6
04 KORT & GODT

Korte nyheder, tal og indblik fra HK it, 
medie & industri Hovedstaden.

06 JOANNES NYE JOB
Efter 12 år som administrativ hos Ørsted 
er Joanne Colding Pedersen skiftet til en 
lederstilling hos konkurrenten.

08 DEN ÆLDSTE I KLASSEN
Mediegrafiker Anette Thavlov tager en ny 
uddannelse for at komme på omgangs-
højde med nutidens kompetencekrav.

10 GUIDE TIL JOBSAMTALEN
Få styr på forberedelsen og de værste 
spørgsmål. Og så afslører vi hemmelighe-
den bag et overbevisende kropssprog.

12 VALGPLAKATER  
PÅ MUSEUM
Rikke Winkler Nilsson og Malene Hald har 
lavet deres første valgplakater – som nu er 
blevet udvalgt til at komme på museum.

14 GIFTIGHEDER BAG 
SKÆRMEN
Nedladende og aggressiv adfærd er et 
problem i esport

16 [DET VI LAVER]  
KIMO CONSULT
It-supporter Martin Hofmann Pedersen 
elsker at komme ud at hjælpe kunderne.

18 KURSER, MØDER OG 
ARRANGEMENTER
Se, hvad der er på tapetet i IMI’s klubber, 
og hvem der er valgt som nye tillidsrepræ-
sentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

20 INDBYDELSE TIL 
INDFLYDELSE
Tag familien med til vores generalforsam-
ling den 5. marts 2022.
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65 mio. til akademi- 
& diplomuddannelser
Omstillingsfonden, som faglærte 
og ufaglærte medarbejdere kan 
få op til 10.000 kr. fra årligt, fort-
sætter også i 2022

 � Faglærte og ufaglærte medarbej-
dere har også i år mulighed for at søge 
Omstillingsfonden om op til 10.000 kr. 
til efter- og videreuddannelse.

Fondens formål er at give de lavest ud-
dannede medarbejdere mulighed for 
et kvalifikationsløft gennem godkendte 
akademi- og diplomuddannelser.

Helt lavpraktisk kan du søge fra fon-
den, hvis du har en erhvervsuddannelse 
som højeste uddannelse, har en merko-
nomuddannelse og ingen anden videre-
gående uddannelse, er uddannet labo-

rant før juli 1992 og ikke efterfølgende 
har taget en kortere videregående ud-
dannelse (KVU) eller anden uddannelse 
på højere niveau, eller hvis du er ufag-
lært, men har en gymnasial uddannelse.

Ansøgning til fonden sker online 
i forbindelse med din an-
søgning på uddannel-
sesstedets website.

KORT & GODT

Kontakt et 
uddannelses sted 

(fx Cphbusiness eller 
KEA) og forhør dig 

om mulighederne for 
merit.

Ja

Ja

Ja

LÆS MERE PÅ WWW.HK.DK/OMSTILLINGSFONDEN

Er du i arbejde ved 
kursusstart?

Er der tale om arbejde 
som selvstændig eller 

freelancer?

LaborantErhvervsuddannelse
(fx kontor, grafiker, 

trykker)

Merkonom
(før det blev 
en akademi
uddannelse)

Ufaglært

Har du en gymnasial
uddannelse?

Anden uddannelse som  
erhvervsakademiuddannelse, 

professionsbachelor,  
bacheloruddannelse eller 
anden dansk uddannelse  

på tilsvarende niveau  
eller højere?

Du kan desværre ikke få del i  
Omstillingsfondens midler. Men 

der er heldigvis mange andre veje!
Kontakt os på 3330 2945 og få 
personlig vejledning om dine 

uddannelsesmuligheder.

YES!
Hvis du er optagelsesberettiget  
til uddannelsen, kan du få op til 

10.000 kr. om året! 
(Det kræver to års relevant  

erhvervserfaring at blive optaget på  
en akademiuddannelse)

Er du uddannet
før juli 1992?

TEST
DIG SELV!

Nej

Nej

Hvad er din højeste gennemførte 
hele uddannelse?

Nej

Ja

Nej

START HER
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NY VEJLEDNING 
OM STRESS

 � I november offentliggjorde Arbejds- 
tilsynet en ny vejledning om stor ar-
bejdsmængde og tidspres. Arbejds-
giver har altid pligt til at sikre et godt 
psykisk arbejdsmiljø, og vejledningen 
indeholder konkret hjælp til, hvordan 
arbejdspladsen kan håndtere udfordrin-
ger med stor arbejdsmængde og tids-
pres. Vejledningen kan findes på at.dk.

WHISTLEBLOWER-
ORDNING LANCERET

 � Arbejdstilsynet plæderer i en ny kam-
pagne for, at du altid skal sige til din 
arbejdsgiver, hvis du kommer til skade 
på arbejdet. Det gælder også ulykker, 
du kunne have undgået. Det er vigtigt 
at anmelde selv små skader, fordi du så 
er sikret bedst muligt, hvis du senere 
ender med at skulle have erstatning for 
mén eller tabt erhvervsevne.

LARS MADSEN EKS-SKOLENS

Det hittede på Facebook
51 HK'ere tilbragte i november en aften med at lære at bygge deres egen app 
på et kursus i HK Hovedstaden. Vi linkede til et interview, hvor to af deltagerne 
fortalte om oplevelsen og om, hvordan de kan bruge de nye evner i deres 
arbejdsliv.

WWW.IMI.HK.DK 
IMI@HK.DK

LINKEDIN.COM/COMPANY/ 
IMIHOVEDSTADEN

@IMIHOVEDSTADEN 
#HKIMI

FACEBOOK.COM/ 
IMIHOVEDSTADEN

Hver anden finder fejl i lønsedlen
 � En undersøgelse lavet af Epinion for 

Fagbevægelsens Hovedorganisation vi-
ser, at hver anden lønmodtager har op-
levet at finde fejl på sin lønseddel.

Typisk er der tale om fejl, som ar-
bejdsgiver let kan rette op på. 

Men det kræver, at fejlen bliver opda-
get i første omgang.

Det er blandt andet en god idé at se 
efter, om du får dine aftalte tillæg, om 
du optjener det rigtige antal feriedage, 
og om arbejdsgiver indbetaler den af-
talte procentdel af din løn til pension. 
Har du fritvalgslønkonto, skal der også 
afregnes pension af dette. 

I øvrigt viser undersøgelsen, at tre ud 
af fire altid eller næsten altid tjekker de-
res lønseddel. Det er især de yngste og 

de ældste, der er gode til at få det gjort.
Du er altid velkommen til at sende 

din lønseddel til gennemsyn hos vores 
faglige medarbejdere på imi@hk.dk. 
Medsend om muligt også din ansæt-
telseskontrakt, så vi kan se, om din løn 
stemmer overens med dine ansættel-
sesforhold.

Din lønforsikring stiger med 19 kr. 
 � Siden HK Privat indførte sin lønforsik-

ring i efteråret 2019, har 4.400 HK Pri-
vat-kolleger nydt godt af den, så de ikke 
har skullet nøjes med dagpenge, når de 
blev ledige. I stedet har de fået udbetalt 
op til 80% af deres løn.

I alt er der blevet udbetalt 129.541.150 
kr. til HK Privat-medlemmer. I gennem-
snit har ledige medlemmer fået 29.441 
kr. fra lønforsikringen.

Særligt to forhold har været med til 
at gøre beløbet så stort. Dels har de 

ledige HK’ere været lidt bedre lønnede 
og lidt længere arbejdsløse end forud-
set. Dels blev Danmark i 2020 ramt af 
coronapandemien, som fik arbejdsløs-
heden til at stige. 

HK Danmark og HK Privat har måttet 
tilføre ordningen i alt 35 millioner kr., 
og præmien er nu blevet reguleret op 
til 98 kroner om måneden. Det er en 
stigning på 19 kroner månedligt – og 
13 kr. efter skat.

 � Næsten seks ud af 10 IMI-medlem-
mer oplyste i efteråret deres løn til HK. 
Dermed kan vi som afdeling udarbejde 
en stærk og troværdig lønstatistik for vo-
res medlemmers virksomheder og fag, 
hvilket kan komme mange til gode i løn-
forhandlinger og ved ansættelsessam-
taler. De 58 % er en forbedring i forhold 
til året før, hvor 57 % oplyste deres løn. 
Lønstatistikken var ikke endeligt udar-
bejdet ved deadline på dette blad. Når 
den er klar, orienterer vi via nyhedsbrev 
og sociale medier.

58 %
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Joannes nye job
Efter 12 år som administrativ hos Ørsted har Joanne Colding Pedersen  
landet en lederstilling hos Vattenfall. Et skifte der næppe var sket,  
hvis ikke Joanne havde lært en masse som tillidsrepræsentant

T ror du, det klarer op?
Joanne Colding Pedersen sender et 

granskende blik gennem stuevinduerne 
og ud over det nordsjællandske landskab. 

Sneen daler støt i store, bløde fnug, der bliver lig-
gende på marken over for huset, og folk med som-
merdæk kommer på glatis i rundkørslen nogle hund-
rede meter væk.

Det er onsdag den 1. december om formiddagen. 
Vinterens første snefald bevæger sig fra vest ind 

over Danmark, og om et par timer skal Joanne køre 
fra Helsingør til Kolding. Næste morgen kl. 9 skal hun 
nemlig møde ind på sit nye job i Vattenfalls kontor for 
projektstyring, hvor hun skal være chef for en afdeling 
med 15 medarbejdere. 

CHEF FOR 15
For Joannes vedkommende minder det nye job ikke 
helt om det gamle.

I sine 12 år i Ørsted har hun arbejdet i forskellige 
relativt klassiske administrative stillinger, senest som 
chefsekretær i koncernens afdeling for kvalitet, sund-
hed og miljø.

– Jeg supporterede vores afdelingsleder med ka-
lenderstyring, stod for mødeaktiviteter, samlede 
punkter ind til dagsordenen, havde ansvar for doku-
menthåndtering og løste forskellige interne kommu-
nikationsopgaver, fortæller hun.

I det nye job skal hun kun styre sin egen kalender. 
– Jeg skal være leder for Vattenfalls 15 projektadmi-

nistrationsmedarbejdere, som sidder rundt omkring 
i Europa. Tre er i Kolding, og så er de ellers spredt 
ud over Tyskland, Holland, England og Sverige, siger 
hun. 

RIGTIG MEGET UDVIKLING
Joanne forklarer, at Vattenfall var ude efter en stærk 
administrativ profil til at udvikle afdelingen. Hun mener 
selv, at hun ikke havde fået stillingen, hvis hun havde 
søgt den for fem år siden. Hun havde simpelthen ikke 
kompetencerne til det. Men siden da har især to ting 
styrket hendes profil væsentligt.

Den ene er, at hun har taget en akademiuddannelse 
i kommunikation. Den anden er, at hun de sidste fire år 
har været tillidsrepræsentant.

– Begge dele har været vigtige, men mest det at jeg 
har været tillidsrepræsentant. Den rolle har givet mig 
rigtig meget, siger Joanne og begynder at remse op:

– Jeg har lært at repræsentere en stor gruppe per-
soner og tale deres sag. Jeg har lært at få budskaber 
tydeligt igennem. Jeg har ikke mindst i kraft af HK’s 
virkelig gode tillidsrepræsentantuddannelse lært om 
psykologi og forhandling og blandt andet praktiseret 
det i de årlige lønforhandlinger på Ørsted. Jeg har 
siddet i SU (samarbejdsudvalg, red.) både lokalt og 
i Ørsteds hovedsamarbejdsudvalg, hvor jeg har lært 
en masse om at lytte, samarbejde og udforme poli-
tikker. Og så har jeg som tillidsrepræsentant skullet 
finde ud af, hvad der rører sig blandt kollegerne og 
være god til komme rundt og tale med folk. Så jeg er 
også blevet ret stærk til at skabe relationer.

– Alt i alt synes jeg, det har givet mig rigtig meget 
udvikling, opsummerer Joanne.

Hun kommer i tanke om endnu en ting.
– Det har været med til at åbne mine øjne for at ar-

bejde med ledelse, at jeg de sidste år har haft ansva-
ret for vores kontorelever. Jeg synes, det er en rigtig 
dejlig at rolle at give min passion for faget videre, lede 
andre og udvikle dem. I mit nye job er der et kraftigt 
element af fjernledelse, eftersom de fleste af mine 
medarbejdere ikke sidder i Danmark. Der kommer 
mit ansvar for eleverne mig til gode. De blev jo sendt 
hjem under coronanedlukningen. Derfor har jeg i en 
længere periode skullet motivere og lede dem online. 

FORTSAT FORSKEL
For Joanne betyder det nye lederjob et farvel til rol-
len som tillidsrepræsentant. Men hun er hurtig til at 
påpege, at det ikke nødvendigvis er det samme som 
et farvel til de kampe, der har optaget hende som til-
lidsrepræsentant.

– Vattenfall ville gerne have en faglig profil, fordi jeg 
skal være med til at udvikle området. Hvordan kan vi 
optimere de administrative processer, hvordan kan vi 

LARS MADSEN

CARSTEN SNEJBJERG
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skabe mere værdi? Jeg skal være med til 
at synliggøre faget internt og udvikle den 
administrative rolle, og det giver rigtig god 
mening for mig at skulle være med til det. 
For jeg har ikke selv oplevet at have en le-
der, der vidste, hvordan de skulle udvikle 
mig som administrativ, siger hun.

– Min egen erfaring er nok, at vi admini-
strative er ligesom olien, der får tandhju-
lene til at køre. Der bliver først for alvor sat 
pris på vores værdi, når vi er fraværende, 
for eksempel på grund af sygdom eller fe-
rie. Tidligere har jeg arbejdet for at få et 
talentprogram for administrative i Ørsted. 
Det lykkedes mig desværre aldrig, men 
sådan noget får jeg jo mulighed for at ar-
bejde mere med nu. Jeg skal være med 
til at skabe karriereveje for mine medar-
bejdere, og på den måde vil jeg stadig ar-
bejde med at gøre en forskel for de admi-
nistrative. Måske kan jeg nu gøre det med 
en større stemme end før.  

EFTERSKRIFT
Joanne nåede til Kolding i god behold. Al-
lerede på strækningen mellem Helsingør og 
København var sneen væk, og selv om det 
var en våd og blæsende dag, og hun ram-
lede ind i trafikpropper omkring København 
og igen omkring Kolding, nåede hun fint 
frem. 

Næste dag mødte Joanne ind og blev ta-
get imod af sin »onboarding buddy«, Stine. 
Hun var til introdag med andre nyansatte, 
spiste frokost med sine nye kolleger og 
havde opstartsmøde med sin nye chef.

Efterfølgende skrev hun i en mail til 
IMI-bladet: »Alt i alt en rigtig fin dag, og 
jeg var helt høj, da jeg kørte hjemad igen. 
Jeg kunne mærke, at det var det helt rigtige 
jobskifte, og jeg glæder mig til at lære mit 
team at kende og se, hvordan jeg kan gøre 
en forskel for både dem og faget.«

IMI-BLADET 7



Den ældste i klassen
Mediegrafiker Anette Thavlov er gået i gang med at efteruddanne sig som multimediedesig-
ner, så hendes digitale kompetencer kan komme helt på omgangshøjde med, hvad der efter-
spørges i dag

K old novemberregn siler støt over Cphbusi-
ness i Lyngby, hvor Anette Thavlov har fore-
slået, at vi skal mødes. Det er torsdag ved 
middagstid, og i foyeren dufter der trygt og 

lunt af biksemad, som er dagens ret i kantinen. 
Anette dukker op og leder os til en sofabås, hvor 

vi kan tale uforstyrret. Den 42-årige mediegrafiker 
er elev her på skolen, og hun fortæller, at hun netop 
denne formiddag har haft fremlæggelse med sin 
gruppe som afslutning på et forløb om SoMe-produk-
tion (SoMe = sociale medier, red.).

– Vi skulle producere en video og en landing 
page til et produkt. Landing pagen har vi selv kodet 

i  Microsoft Visual Studio. Ikke at vi skal kunne kode 
alt, men vi skal have en forståelse for, hvordan kode 
fungerer, så vi kan tænke projekter hele vejen rundt, 
fortæller hun.

DIGITALT EFTERSLÆB
Det er lige sådan noget, der gør, at Anette har valgt 
at påbegynde en uddannelse som multimediedesig-
ner. Hun er uddannet mediegrafiker fra 2007 og har 
primært arbejdet på et trykkeri, hvor hun i en årrække 
layoutede traditionelle tryksager.

– Sådan et projekt som i dag er jo en af grundene til, 
at jeg er her: Jeg tvinger mig selv til at berøre de mere 

LARS MADSEN

MARK KNUDSEN

Anette Thavlov har 
hurtigt mærket, at det  
var det helt rigtige for 
hende at begynde på  
en ny uddannelse.

IMI-BLADET8



tekniske områder, som jeg godt ved er 
vigtige, forklarer hun.

Det var trangen til at prøve noget helt 
andet, der fik Anette til at kvitte jobbet 
i 2019. Hun startede op som freelan-
cer med virksomheden Grafikah og 
fik i begyndelsen masser af 
opgaver gennem sit net-
værk, men så ramte 
corona. Anette 
havde børn, der 
skulle hjemme-
skoles, og det 
blev sværere at 
komme rundt 
til de kunder, 
der var tilbage. 

I stedet be-
gyndte hun at 
tænke over sin frem-
tid på arbejdsmarkedet. 
Selv om hun løbende har ta-
get kurser gennem HK Grafisk Kommu-
nikation Hovedstaden, kunne hun godt 
se idéen i for alvor at løfte sine kompe-
tencer. Hun studerede jobannoncer for 
at få en fornemmelse af, hvad der var 
efterspørgsel på, og det var tydeligt, at 
hun havde et digitalt efterslæb.

– Hvis jeg skal fortsætte som freelan-
cer, vil jeg gerne kunne tilbyde mere 
nutidige ydelser. Jeg kunne jo se på 
jobannoncerne, at mange efterspør-
ger, at man kan redigere videoer, har 
styr på SoMe, kan varetage Facebook-
annoncering, har kendskab til SEO etc, 
siger hun.

– Bagefter læste jeg mig frem til, at 
multimediedesigneruddannelsen har 
hele paletten. Og at min mediegrafi-
keruddannelse var adgangsgivende.

UNG INSPIRATION
Anette fortæller, at hun kort efter inter-
viewet denne eftermiddag vil få udle-
veret den eksamensopgave, hun skal 
bestå for at afslutte 1. semester. Og nu 
glæder hun sig bare til at komme i gang.

– Det er det helt rigtige studie, jeg 
har taget. Det vil helt sikkert være rigtig 
godt for mig at få styrket mine digitale 
kompetencer. Tidligere på semestret 
har vi blandt andet også udviklet en 
app. Jeg har fået øjnene op for nye 

programmer og nye måder at gøre tin-
gene på, og det har givet mig virkelig 
meget. Det er netop de ting, jeg gerne 
vil lære, siger hun og ser glad ud.

– Jeg synes også, det er dejligt at 
være i skole igen. Og det er fedt at være 

sammen med de unge, jeg er 
jo den ældste i klassen. 

Det er fedt at få de-
res take på tingene. 

Bare sådan noget 
som at lave en 
præsentation. 
Hvor jeg måske 
ville lave noget 
traditionelt, har 
de ofte en helt 

anden måde at 
inddrage deres 

publikum på. Da en 
af grupperne skulle præ-

sentere deres landing page 
i dag, fik vi for eksempel alle en QR-
kode, så vi kunne gå ind og se mobil-
versionen på vores egen telefon. Det 
var meget inspirerende.

Omvendt har Anette naturligvis for-
dele i kraft af sin tidligere uddannelse 
og sine mange års erfaring. Fordele 
som gør, at hun ofte har mere tid til 
kernen i de opgaver, hun skal løse på 
studiet.

– Jeg har en stor fordel i at have arbej-
det med Adobe-programmerne. Jeg 
skal ikke til at lære dem, men kan bare 
gå i gang. Og selvfølgelig også i for-
hold til det grafiske. Jeg er jo uddannet 
mediegrafiker og har en forståelse for 
helheden, som ikke alle har. 

SPÆNDENDE VALG
Uddannelsen som multimediedesigner 
tager to år, hvor det meste af fjerde se-
mester foregår ude i praktik. 

– Alt, hvad vi laver, indgår i en per-
sonlig portfolio, som til den tid skal 
være med til at skaffe os en praktik-
plads, forklarer Anette, som økono-
misk klarer sig igennem på en SU 
suppleret af indtægter fra freelancear-
bejdet i Grafikah.

Hvad der venter på den anden side af 
uddannelsen, ved hun af gode grunde 
ikke, men hun har allerede et par idéer.

– Jeg synes, det er spændende at 
dykke ned i SoMekanaler og være den, 
der står for indhold og kampagner, si-
ger hun.

– Jeg tænker også på at vælge UX 
(User Experience, red.) som retning 
i min uddannelse. Det synes jeg også 
lyder rigtig spændende. Og så er der jo 
meget grafisk i at designe brugerflader 
og i at tænke dem, så det er intuitivt. 

 
Det er fedt at være 

sammen med de unge,  
jeg er jo den ældste 
i klassen. Det er fedt  
at få deres take på 

tingene.

KOMPETENCEFOND FOR FREELANCERE

Er du freelancer og drømmer om et 
kursus eller en uddannelse, der kan 
holde dig skarp for kunderne i frem-
tiden? Så har du som freelancer i HK 
Privat mulighed for at søge støtte til 
efteruddannelse i vores kompetence-
fond for freelancere. 

Opfylder du betingelserne, kan du 
søge fonden om støtte til at få udgif-
terne til kurset helt eller delvist dækket. 
Kompetencefonden giver tilskud til 
AMU-kurser og moduler på akademi- 

og diplomuddannelser, men kan und-
tagelsesvis yde støtte til andre kurser 
og uddannelsesmoduler.

Betingelserne er blandt andet, at du 
skal have været medlem af HK Privat 
i minimum 6 måneder og have omsat 
for minimum 50.000 kr. som freelancer 
inden for 12 måneder.

LÆS MERE:
ww. hk.dk/freelancefond

IMI-BLADET 9



LARS MADSEN EKS-SKOLENS

Få styr på jobsamtalen
Yes! Din ansøgning har båret frugt, og du skal til jobsamtale. 
Her får du en række skarpe råd til, hvordan du kommer helt i mål

Forberedelsen
Sæt dig ind i virksomheden, så du fremstår interesseret 
og vidende. Gør dig nogle tanker om, hvilke udfordrin-
ger den står over for, og hvor du eventuelt kan være 
med til at bidrage.

Tænk over, hvilke tre kompetencer der er vigtigst i det 
job, du søger. Brug tid på at finde gode, konkrete ek-
sempler på, at du har brugt disse kompetencer i dit 
arbejde, din fritid eller under din uddannelse. Det er 
altid stærkest at kunne give konkrete eksempler på, 
hvad du kan.

Overvej, hvordan du kan bidrage til et godt arbejds-
miljø i virksomheden. Et af de vigtigste formål med 
jobsamtalen er at finde den person, som bliver en rig-
tig god kollega. Har du med konkrete handlinger eller 
forslag selv gjort en forskel for dine kolleger? Og hvad 
tænker du, det betød for jeres arbejdsmiljø?

Kropssproget
Internettet vrimler med guider om, at du skal huske 
at smile og se folk i øjnene og give hånd med præcis 
samme trykintensitet som modparten. Men spørger 
man adfærdsekspert Lasse Due Andersen, som har re-
krutteret mere end 3.000 medarbejdere for blandt an-
det Tivoli, Baresso og Den Blå Planet, er der ét punkt, 
der er helt afgørende for et velfungerende kropssprog 
til jobsamtalen. 

Nemlig at du er ærlig.

– Sandheden er, at vi ikke aner, hvad de er på udkig 
efter til jobsamtalen. Men prøver du at være noget an-
det end det, du er, så vil intervieweren fornemme ugler 
i mosen. Derfor kommer du klart længst ved at være 
dig selv og håbe på, at det er det, de er ude efter, for-
klarer Lasse Due Andersen.

– Det du siger skal simpelthen passe med dit kropssprog. 
Og nej, du kan ikke fake det i længden. Til gengæld er 
det sådan, at når det du siger og gør hænger sammen, 
så føles det trygt og rigtigt på den anden side af bor-
det. Derfor er det en god idé at forberede sig på svære 
spørgsmål, så man ikke sidder nervøst og frygter dem.

– Ros dig selv for, at du har skrevet en mega god an-
søgning. Den har bragt dig til samtalen, og nu skal 

du bare ind at vise dem, hvem du er. Selv-
følgelig kan man alligevel have nerver 

på, men så er det en god idé at sige 
det ligeud: »Jeg er helt vildt nervøs. 

Og det er i virkeligheden, fordi jeg 
synes, det her er et mega spæn-
dende job«. Når man får det sagt, 
skal man ikke skjule det. Og så 

kan man slappe af i kroppen.

SÆR- 

 ARRANGE MENT 

Kom på kursus med specifik  fokus 

på kropssprog til job samtalen. 

Kurset ligger i april, og der er et 

begrænset antal pladser.

Mere info på  

hk.dk/kropssprog



Få styr på jobsamtalen
Yes! Din ansøgning har båret frugt, og du skal til jobsamtale. 
Her får du en række skarpe råd til, hvordan du kommer helt i mål

Kilder: hk.dk, Lasse Due Andersen, kommunikationsforum.dk, lederne.dk, djoef.dk, jobnet.dk.

5 af de slemme
I bund og grund skal du »bare« være dig selv til jobsamtalen, men 
derfor kan du alligevel godt blive mødt af spørgsmål, som det er svært 
at svare både klogt og ærligt på. Her er fem klassikere:

Vil du starte med at præsentere dig selv? 
Tænk på, hvad det er, arbejdsgiver gerne vil vide 

om dig. Det er ikke din livshistorie, men nærmere hvad 
der motiverer dig, og hvordan du er som kollega. Hvad 
i dit liv flugter med det, jobbet kræver af dig? Giv gerne 
et eksempel på, hvordan du har handlet i dit privatliv på 
en måde eller i en sammenhæng, der kan spejle noget 
af det, du skal i jobbet. Pas på med at holde en lang ene-
tale, giv hellere plads til dialog.

Hvad er dine største styrker i forhold til jobbet? 
Du har allerede skrevet det i din ansøgning, og 

det har bragt dig til samtalen. Derfor skal du ikke til at op-
finde den dybe tallerken, men måske omformulere dine 
pointer fra ansøgningen en smule. Udbyg gerne med et 
eksempel. Eksempler er troværdige og huskes godt.

Hvad er dine svage sider?
I virkeligheden et urimeligt spørgsmål, som du 

ikke kan forventes at svare helt ærligt på. Men dit svar 
kan afspejle, om du har forberedt dig godt på jobsam-
talen, og om du har selvindsigt. Det sikreste er at nævne 
en svaghed, som også har en positiv side. Eksempelvis 
at du har svært ved at sige nej, at du stiller høje krav til 
dig selv, eller at du har tendens til at fokusere på detaljer. 
Men gør det på en konstruktiv måde: »Jeg arbejder på at 
blive bedre til at sige nej…«.

Hvordan ser en god dag på arbejdet ud for dig? 
Dit svar vil fortælle en del om, hvordan du arbej-

der. Hvis du svarer, at du på en god dag har krydset alle 
de opgaver af, du havde på din liste, så siger du indi-
rekte, at du kan lide at arbejde struktureret. Men du an-
tyder også, at du har det bedst med en klart defineret 
hverdag og ikke er typen, der trives med uforudsete op-
gaver. Et mere luftigt svar om, at en god dag er en dag, 
hvor du virkelig har brugt dine kompetencer og gjort en 
forskel på arbejdspladsen er mere sikkert. Især hvis du 
kan underbygge det med et godt eksempel.

Hvordan reagerer du, når du bliver presset?
Det kan være fristende at glide af på sådan et 

spørgsmål, fordi man naturligt nok ikke har lyst til at 
sige noget negativt om sig selv til en jobsamtale. Men 
sandheden er, at vi alle bliver påvirkede af at arbejde 
under pres, og at det er helt okay. Svar ærligt uden at 
udstille dig selv. Undlad for eksempel at sige, at du er 
kommet til at bide ad andre, men sig hellere, at du 
kan få tunnelsyn og blive stærkt fokuseret på 
den opgave, du sidder med. Eller at du 
kan finde på at lukke døren eller tage 
hovedtelefoner på et par timer for at 
koncentrere dig maksimalt.

TAG VORES  GRATIS ONLINEKURSUS 
hk.dk/jobsamtalen

1

2

3

5

4



Valgplakater   
på museum
Grafikerne Rikke Winkler Nilsson og Malene Hald debuterede som valgplakatkunstnere i for-
bindelse med kommunal- og regionalvalget i november. Efterfølgende er begges plakater 
blevet udvalgt til at indgå i Dansk Plakatmuseums samling i Aarhus

R ikke Winkler Nilsson havde aldrig lavet en 
valgplakat før kommunalvalget for et par 
måneder siden, og det samme gælder Ma-
lene Hald. Nu har de begge oplevet den 

ære at få deres respektive valgplakater optaget i Dansk 
Plakatmuseums samling.

Rikke Winkler Nilssons opgave var at designe tre 
plakater for Enhedslistens kampagne til regionalval-
get i Region Hovedstaden. Hun fik opgaven gennem 
personlige forbindelser, og fordi hun tidligere har la-
vet plakater for en lokal afdeling i Enhedslisten.

– Jeg syntes, det var en sindssygt spændende op-
gave. Det handlede om at koge deres tema og slo-
ganer ned til essensen. De ville gerne sige en masse, 
men det skulle også kunne aflæses fra en bil, der kører 
forbi plakaten, fortæller Rikke.

HURTIGE FØLELSER
Hvordan endte du med det meget enkle udtryk, 
der kendetegner plakaterne?
– Jeg besluttede mig for at bruge ikongrafik. Ikoner 
fungerer rigtig godt til at formidle et budskab hurtigt, 
og så var tanken at lave en hybrid mellem et ikon og 
en illustration, fordi almindelige ikoner kan lede tan-
ken hen på noget kommunalt og brugsanvisninger, 
og fordi ikoner handler meget om handling, mens jeg 
gerne ville formidle en følelse. Jeg tænkte også over, 
hvor jeg selv er stærkest – og det er i det simple illustra-
tions- og ikonunivers.

Gjorde du dig nogle grundtanker om, hvad en 
valgplakat skal kunne? 
– Den skal vise en følelse. Den skal fortælle, hvem der er 
afsenderen. Og det skal den gøre hurtigt. 

Vil du gerne lave flere valgplakater?
– Jeg vil vildt gerne lave flere valgplakater. Jeg synes, 

det var super fedt. Det er altid sjovt at lave design, der 
betyder noget. Det er fedt at lave grafik, der formidler 
viden og skal præge nogle holdninger. Jeg kunne godt 
tænke mig at prøve en motivplakat næste gang – altså 
en mere malerisk plakat, hvor jeg bruger hele fladen.

Hvordan føles det at blive udvalgt til at komme på 
museum?
– Det synes jeg er rigtig sjovt. Jeg har fået at vide, at 
både mine og Malenes plakater er udvalgt, fordi de er 
nytænkende og har et unikt grafisk udtryk. Jeg håber 
også, det er, fordi museet synes, at de er lidt pæne. Og 
så er det er da sjovt at blive arkiveret. Det er første gang, 
jeg prøver det. Desuden er det ret fedt, at vores plakater 
er udvalgt, fordi de er illustrerede. Det er en trend, jeg 
håber bliver stærkere de næste år, siger Rikke.

NATURPARKSTIL
Også Malene Hald endte med at lave en valgplakat på 
grund af personlige relationer – hun kendte kandida-
ten, Jonas Bjørn Whitehorn, som stillede op for Social-
demokratiet i Køge. For Malenes vedkommende endte 
det med en meget anderledes valgplakat, som stil-
mæssigt minder om amerikanske naturparkplakater.

– Det var Jonas’ egen idé. Han var inspireret af pla-
kater fra amerikanske naturparker, og de passede 
med hans mærkesager, fortæller hun. 

Hvordan greb du grundlæggende opgaven an?
– Plakaten er en temmelig fortegnet udgave af landska-
bet omkring Naturpark Køge Ås, så det har været lidt 
som at tegne en drøm. Men jeg tegnede ud fra drone-
fotos, og nogle af bygningerne har jeg også studeret 
på Google Maps. Jonas havde sendt mig en liste med 
elementer i prioriteret rækkefølge: kirker, spejdere ved 
lejrbålet, mountainbikecyklisten etc. – og så tog jeg 
dem med, der var plads til, og som fungerede.

LARS MADSEN

 MALENE HALD & 
RIKKE W. NILSSON
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Hvilke tanker gjorde du dig om, hvad 
en valgplakat skal kunne?
– De færreste vælger at bruge illustrati-
oner på deres valgplakater, så allerede 
der var vi foran på point. Jonas ville 
også gerne have, at plakaten skulle 
være så flot, at folk kunne finde på at 
stjæle den. Hans oplæg var ikke, at det 
skulle være en valgplakat. Det skulle 
være en flot plakat. Så jeg har faktisk 
tænkt den mere som en turistplakat 
end en valgplakat. 

Hvad var det mest udfordrende at 
lave?
– Dels var det at lave ikoniserede ud-
gaver af bygningerne, som jeg håber, 
man kan genkende. Dels at lave et land-
skabsbillede af noget, der ikke findes 
i virkeligheden. Jeg er virkelig ikke den 
store landskabstegner, så det var en ud-
fordring, men her var det en fordel, at 
stilen ikke er naturalistisk.

Har du lyst til at lave flere valgplakater?
– Ja, det har jeg bestemt. Men det kom-
mer meget an på kandidaten, og hvilket 
parti de stiller op for. Jeg kan ikke lave 
en valgplakat for en kandidat, jeg helst 
ikke ser komme ind – jeg ville helt ærligt 
ikke kunne gøre mit bedste. 

Også Malene er i sagens natur begej-
stret over at få sin plakat på museum.

– Næsten alle store plakatkunstnere 
i Danmark har lavet en valgplakat, og 
Rikke og jeg har talt om, at nu skal 
vores plakater ligge samme sted som 
dem. Jeg kan næsten ikke nå højere, 
synes jeg. Det er også fedt at komme 
på museum med en illustreret plakat, 
fordi man så sjældent bruger illustra-
tioner til design, der skal skabe blik-
fang. Uddannelserne underviser jo 
slet ikke i tegning nu. For en genera-
tion siden kunne alle designere tegne 
i et eller anden omfang. Det synes jeg 
er et kæmpe tab. 

JONAS BJØRN WHITEHORN

Malene Hald designede sin valgplakat i amerikansk naturparkstil efter ønske fra kandidaten. Opdraget var, at plakaten først og fremmest skulle være 
flot, så folk kunne finde på at stjæle den. Rikke Winkler Nilssons tre plakater har hun lavet med klar og tydelig ikongrafik. På sygeplejerskeplakaten 
skaber hun nærvær ved en berøring og en overdrevet stor hånd, der passer på patienten. Du kan se alle plakaterne og læse et længere interview med 
begge på imi.hk.dk.

Malene Hald har en bachelor i grafisk 
design fra DMJX. Hun har egen virksomhed 

og er specialiseret i bogdesign, 
infografik og kommerciel illustration. 

malenehald.dk

Rikke Winkler Nilsson har en 
professionsbachelor i visuel kommunikation. 

Hun har egen virksomhed og arbejder 
med både grafisk design og illustration.

fetchgrafik.dk
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GIFTIGHEDER 
BAG SKÆRMEN
Nedladende og aggressiv adfærd er et problem i esport, hvor kampene i spillet alt for ofte 
akkompagneres af ubehagelige bemærkninger i chatten. En tendens, som HK vil gøre sit for 
at adressere i de sammenhænge, hvor vi er med til at arrangere esport-events

LARS MADSEN

CARSTEN SNEJBJERG

Anna Schmidt, som er talsperson for 
gamerfællesskabet Ladies Night Out, 

gamer selv og oplever ofte sure folk, 
der taler grimt til hinanden.



IMI BLIVER 
KLOGERE

HK it, medie & industri Hovedsta-
dens arbejdsmiljørepræsentant, 
Pia Hestehave, deltog den 25. 
november (FN’s mærkedag til 
bekæmpelse af vold mod kvin-
der) i en konference om seksuel 
chikane og kønsbestemt vold. 
Her blev fremlagt resultater af 
en række undersøgelser, der 
alle som én bekræftede, at der 
foregår chikane på arbejdsplad-
serne. IMI følger løbende debat-
ten og forskningen med henblik 
på at styrke afdelingens faglige 
medarbejderes viden om og 
håndtering af krænkelsessager.

N avnet på den CS:GO-turne-
ring, HK og gamer-fællesska-
bet Ladies Night Out (LNO) 
sammen planlægger at af-

vikle til marts, er langt fra tilfældigt: »LNO 
X HK SKYDER TOXICITY NED«, lyder det.

– Navnet betyder, at vi går imod at 
tale grimt til hinanden, når man sidder 
og gamer, og at vi i stedet vil fremme 
den gode tone, forklarer Anna Schmidt, 
som er talsperson for LNO. 

– Vi arrangerer en turnering med 
fokus på god tone, fordi at det er der 
mangel på lige nu. Vi synes i LNO, det 
er vigtigt at gøre opmærksom på pro-
blematikken, og vi vil gerne være med 
til at udbrede en kultur, hvor man be-
handler hinanden ordentligt, taler pænt 
til hinanden og fokuserer på også at 
være gode tabere. For det er der virke-
lig mange, der ikke er, siger hun.

FOLK FLIPPER UD
Ifølge Anna vil atmosfæren ved turnerin-
gen således stå i skarp kontrast til det, 
mange gamere oplever.

– Generelt er der et rigtig grimt sprog 
blandt mange, der spiller. Det er, som 
om det bare er blevet acceptabelt at 
tale hårdt til hinanden, siger hun.

– Når man spiller, er der tit nogle, der 
kan blive rigtig, rigtig sure. Typisk når 
de taber. Og så er det som om, de ikke 
rigtig ser, at der er en person bag skær-
men på den anden side.

Adspurgt om hun selv har oplevet 
dette, må Anna undertrykke en latter.

– Bare tidligere i dag, hvor jeg spil-
lede et par spil, talte folk grimt til hin-
anden. Folk flipper virkelig nemt ud 
og begynder at diskutere helt vildt. 
Der blev sagt og skrevet ting som: Du 
er simpelthen så dårlig! Er det første 
gang, du spiller? Du skulle logge af! Du 
burde afinstallere spillet!

FOKUS PÅ PIGER
Tanken bag Ladies Night Out er at 
skabe opmærksomhed om problema-
tikken og tilbyde et inkluderende fri-
rum, hvor man kan spille uden frygt for 
at blive svinet til. Fællesskabet er åbent 
for alle, men tanken bag er at give især 

kvindelige gamere et trygt forum at ud-
folde sig i.

– Som pige får man generelt bare 
mere opmærksomhed på godt og 
ondt, når man spiller. Man kan blive 
prikket til af folk, der prøver at flirte med 
dig; kan jeg få din snap, kan jeg få bil-
leder? Eller det kan være noget med at 
nedgøre dig, fordi du er pige og skrive, 
at piger kun vinder, fordi de snyder eller 
er heldige. Det, vi gerne vil opnå med 
LNO, er at piger og drenge skal kunne 

spille på lige fod med hinanden i et in-
kluderende miljø, og at man holder en 
bedre tone overfor andre, siger Anna.

– Som pige kan man godt blive utryg, 
også når de fleste andre, der spiller, er 
mænd. For nogle kan det betyde, at 
de helt holder op med at spille. Eller 
de begynder at spille single player spil 
i stedet og mister det sociale aspekt 
ved at spille. 

OGSÅ ET HK-ANSVAR
Når man spiller i LNO’s rammer, er der 
ingen plads til grimt sprog og det, man 
generelt benævner toxicity. Det vil sige 
en negativt ladet atmosfære med en 
dårlig tone og stemning.

– Vi ser altid alle kanalerne igennem 
for at se, om der bliver skrevet ubehage-
lige ting. Man har frihed derinde, men vi 
er opmærksomme og kan bryde ind og 
sige hov hov, den der hårde tone gider 
vi ikke høre på. Det kan føles lidt svært at 
være inkluderende og samtidig slå hårdt 
ned, men vi har simpelthen nultolerance 
over for, hvis folk taler grimt til hinanden, 
siger Anna.

På samme vis mener hun og LNO, at 
turneringsarrangører bør påtage sig 
et ansvar for de aktiviteter, de står for. 
Som når HK er med til at organisere 

Kollegaligaen sammen med Dansk Fir-
masport.

– Dem, der holder turneringer, bør 
sikre en god tone og understrege, at 
man ikke taler grimt til hinanden. Det 
kunne for eksempel være ved at gøre 
klart, at man kan blive diskvalificeret for 
grimt sprog, siger hun. 

Formand for HK it, medie & industri 
Hovedstaden, Peter Jacques Jensen, er 
fuldstændig på linje med LNO.

– Det er helt klart, at vi i HK har et an-
svar for de aktiviteter, vi er med til at ar-
rangere. Det ansvar tager vi selvfølge-
lig på os. Derfor kommer vi til aktivt at 
sørge for, at turneringer, som vi er med 
til arrangere, bliver afviklet i en tryg og 
inkluderende atmosfære, siger han. 

– Som fagforening bruger vi mange 
kræfter på at arbejde for et trygt og godt 
arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne. 
Jeg ser det som en helt naturlig forlæn-
gelse af dette, at vi også arbejder for de 
værdier i esportsammenhænge. 

Interesseret i at deltage i »LNO X HK 
SKYDER TOXICITY NED«? Tilmelding er 
gratis og kan ske via lno.gg/sportsmanship

 
 
 

Som pige får man generelt 
bare mere opmærksomhed 

på godt og ondt.
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Itsupporter Martin Hofmann 
Pedersen på kontoret i indre 
København, hvor han tilbringer 
omtrent halvdelen af sin arbejdstid 
med fjernsupport. Den anden 
halvdel af tiden er han ude hos en 
bred vifte af kunder.
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HK it, medie 
& industri 
Hovedstadens 
medlemmer 
arbejder på 
mere end 3.000 
forskellige 
arbejdspladser. 
I hvert nummer 
taler vi med 
et medlem 
om, hvad 
vedkommendes 
arbejdsplads 
producerer, 
og hvad 
medlemmets 
rolle er. 

SERIE: DET VI LAVER

KIMO CONSULT
Som it-supporter i Kimo Consult hjælper Martin Hofmann Pedersen en lang række kunder 
med alt fra glemte passwords til migrering af systemer. Han arbejder både med fjernsupport 
og ude hos den enkelte kunde, og især det sidste sætter han stor pris på

HVAD GÅR DIT ARBEJDE UD PÅ?
Mit arbejde går ud på at supportere vores kunder, som 
er en bred vifte af virksomheder. Især har vi mange 
NGO’er og organisationer. Det foregår både via fjern-
support, hvor vi sidder på kontoret, og fysisk ude hos 
kunderne. Jeg nok ude af huset omkring halvdelen af 
tiden. Hos faste kunder har vi typisk vores egne plad-
ser, og vi kender folkene derude. Vi er en slags fastan-
satte og så alligevel ikke.

HVAD ER DU UDDANNET SOM?
Jeg er uddannet digital serviceassistent. Det var en 
testuddannelse inden for Københavns Kommune, som 
kombinerer offentlig forvaltning og it-kundskaber og 
løb fra 2015 til 2018. Vi er 20 mennesker i Danmark, 
der har den uddannelse. Jeg startede egentlig på 
it-supporteruddannelsen, men skiftede til denne. Så 
jeg er ikke uddannet it-supporter, men jeg kan lave det 
samme. 

HVAD FIK DIG TIL AT VÆLGE IT?
Jeg er en it-nørd, også derhjemme. Jeg bygger com-
putere, gamer, laver ting i Photoshop, laver film. Jeg 
kan personligt godt lide at modde, det vil sige at lave 
ting, man kan indsætte i et spil. Det kan være at ændre 
et våben i spillet, eller hvordan en karakter ser ud. At 
jeg arbejder med it betyder for mig, at jeg kan kombi-
nere hobby og arbejde. Det er jo drømmen for mange, 
ikke? Når jeg går på arbejde, tænker jeg: »Nu skal jeg 
ud at lære noget nyt i dag, det bliver fedt«.

HVAD FIK DIG TIL AT SØGE JOB I KIMO?
Jeg havde ikke prøvet at arbejde for et konsulentfirma 
før, men jeg syntes, det var spændende, at de har hæn-
derne ude mange steder. Jeg har tidligere arbejdet for 

en mellemstor dansk virksomhed, hvor vi sad tre it-folk 
til omkring 2.000 medarbejdere. Det var de samme 
programmer, samme problemer, alting det samme. 
Mit nuværende job kræver tit, at jeg tænker mere ud 
af boksen. Man skal være fleksibel over for forskellige 
kunder og deres behov og hurtig til at tilegne sig ny 
viden. Vi er heldigvis rigtig gode til at hjælpe hinanden 
herinde med at lære nyt. I den henseende er det her 
den bedste arbejdsplads, jeg har været på.

HVAD ER DINE STÆRKE SIDER?
Jeg elsker at tage ud af huset og møde folk. Det med at 
kunne levere en god service og sige farvel med et smil, 
det går jeg meget op i personligt. Mange forestiller sig, 
at man som it-gut bare gerne vil sidde nede i kælderen 
med en cola. Men jeg kan godt lide at komme ud, og 
der er ikke noget bedre end at have hjulpet folk, så de 
er glade og tilfredse. Rent teknisk er jeg nok stærkest 
på fejlfinding. Altså, finde ud af, hvorfor tingene ikke 
virker, og få dem til at fungere. Både med netværk 
og hardware, software, servere – hele spektret. Fejl-
søgning handler om at kunne gå metodisk til tingene, 
udelukke mulighederne en for en og ad den vej finde 
ud af, hvad der er galt.

HVAD ER DET MEST KLASSISKE PROBLEM, 
DU MØDER SOM SUPPORTER?
Det absolut hyppigste er, at man har glemt sin ad-
gangskode. Det kan vi godt komme ud for flere gange 
om dagen. Så kontakter man brugeren og nulstiller ad-
gangskoden for dem. Også sådan noget som at Out-
look driller, eller at man ikke kan få computeren til at 
tænde. Det er helt fra grunden, og det er fint nok. Man 
lærer som it-supporter, at der ikke er noget, der hed-
der dumme spørgsmål. Vi dømmer ingen.

KORT OM VIRKSOMHEDEN
Lokalitet: København
Antal ansatte: Cirka 30
Overenskomst: Ja
Tillidsrepræsentant: Nej

MARTIN HOFMANN PEDERSEN
Jobtitel: It-supporter
Ansat siden: Juni 2021

LARS MADSEN

MARK KNUDSEN
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KURSER, MØDER & ARRANGEMENTER LARS MADSEN ANCA GABRIELA ZOSIN

Falske blomster  
og ægte indflydelse
Savner du noget på HK og HK’s brancheklubbers brede palet af kurser og foredrag?  
Så er du mere end velkommen til at melde ind med dit ønske

På et overtegnet kursus en aften i sep-
tember 2021 mødtes en snes HK’ere fra 
Grafisk Kommunikation Hovedstaden 
for at lære at lave virkelighedstro blom-
ster af papir. 

En håndværkstrend blandt flere, som 
de seneste mange måneders hjemme-
arbejde og alenetid i coronaens skygge 
har sat skub i.

– Det gik super godt. Det var en dyg-
tig underviser, og folk var meget til-
fredse og glade. Det var også et rigtig 
godt netværksarrangement, hvor man 
kunne sidde og snakke og lave noget 
imens, husker Christa Puch Nielsen, for-
person for HK Grafisk Kommunikation 
Hovedstaden. 

ÅBNE ARME
Kurset blev arrangeret efter konkret øn-
ske fra et medlem, som havde hørt om 
underviseren og henvendt sig til bran-
cheklubbens bestyrelse.

– Hvis folk vil tage aktiv del i deres 
brancheklub og byde ind på den måde, 
så tager vi imod det med åbne arme, 
siger Christa. 

Hun oplyser, at medlemmet sågar 
selv havde stået for at arrangere kurset 
efterfølgende – med bistand fra bran-
cheklubben.

– Vi kan se, at medlemmerne får et 
andet syn på brancheklubbens mulig-
heder for netværk, når de involverer sig 
som medarrangør fremfor blot at være 
passive deltagere, siger hun og under-
streger, at det ikke kun er kreative kur-
ser om papirblomster, man kan byde 
ind med. 

– Når medlemmerne melder sig på 
banen, giver det også et mere nuan-
ceret kursusudbud, som afspejler de 
mange fagligheder, vores medlemmer 
repræsenterer. Gode idéer kan derfor 
også handle om helt andre ting som UX 
(User Experience, red.) eller design af 
videotemplates.

JO FLERE, JO BEDRE
– Jo flere der byder ind, jo bedre, istem-
mer Pia Møller Hansen, formand for labo-
rant-brancheklubben DL-F Hovedstaden.

– Det er tit de samme mennesker, der 
sidder i bestyrelsen i mange år, så det 
giver en anden energi, når vores med-
lemmer byder ind. Jeg tror da også, at 
folk synes, det er lidt fedt, når det er 
»deres« foredrag, vi holder, siger hun.

Lignende toner lyder fra Samdata\HK 
Hovedstaden-formand Jette Jensen.

– Vi har afholdt et kursus om it-sikker-
hed på baggrund af, at nogle medlem-

mer var meget interesserede i sikker-
heden på deres private pc. Vi har også 
arrangeret et Linux-kursus efter en 
medlemshenvendelse, men det endte 
desværre med at blive aflyst på grund 
af for få deltagere, siger hun.

– Vi talte faktisk om emnet på vores 
nylige årsmøde, for det er svært at 
blive ved med at finde på. Hvad har 
vores medlemmer lyst til at bruge tid 
på, hvad vil de gerne lære om? Vi har 
planer om at begynde at bruge vores 
Facebook-side meget mere aktivt til at 
indhente ideer. 

Har du et ønske til et kursus eller 
foredrag? På imi.hk.dk finder 
du kontaktinformation til vores 
brancheklubber. Er du ikke med i en 
brancheklub, er du altid velkommen  
til sende din idé til Stine Vangdrup  
på stine.vangdrup@hk.dk 
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NYE TILLIDS- 
REPRÆSENTANTER 

NOVO NORDISK
 Î Birgitte Them Kjølholm
Industriens Funktionæroverenskomst

HALDOR TOPSØE
 Î Martin Pedersen
Industriens Funktionæroverenskomst

ENERGI ANDEL
 Î Mette Pregaard
Industriens Funktionæroverenskomst

NYE ARBEJDSMILJØ- 
REPRÆSENTANTER

AGC BIOLOGICS A/S
 Î Jasmin Winther Frederiksen
 Î Kristina Petersen

AJ VACCINES A/S
 Î Karina Ditte Stausholm

CGI DANMARK A/S
 Î Catharina Marcella R Thürmer

ESON PAC DENMARK A/S
 Î Hjørdis Karen Jensen

EVAXION BIOTECH A/S
 Î Anne Lund

IMMEO P/S
 Î Catrine Boas

SENIORKLUBBEN 
IMI HOVEDSTADEN

Kontakt og tilmelding: Gøther Mathisen 
4072 5502 gother@outlook.dk

MEDLEMSMØDER OG FOREDRAG
31/1  HK Huset kl. 10.00 

Strejkedrengene med gårdsange.
28/2  Valby Kulturhus kl. 10.00 

Per Rock fortæller om plader fra 
50-60’erne i tiden omkring Mercur.

28/3  Valby Kulturhus kl. 10.00 
Steven Hart med sange fra 
Grundtvig til Kim Larsen.

25/4  Valby Kulturhus kl. 10.00 
Musikalsk foredrag med  
Jeannet Ulrikkeholm.

ARRANGEMENTER
16/2   HK Huset kl. 11.00 

Jubilæumsfest med lidt til ganen 
& underholdning. SU senest 31/1.

8/3   Københavns Museum kl. 10.45 
Guidet tur og dernæst smørre-
brød hos Karla. SU senest 31/1.

10/3   Grøndal Multi Center kl. 11.00  
Kegler. SU senest 28/2.

12/4   Ballonparken kl. 10.45 
SU senest 28/3.

17/5   Nettobådene kl. 11.15 
Madpakkesejltur. SU senest 25/4.

GRAFISK SENIORKLUB

Klub for grafiske seniorer, der i deres ar-
bejdsliv har været ansat på en grafisk ar-
bejdsplads. Møder 2. tirsdag i måneden 
kl. 11.00 i Oasen, Vanløse Kulturstation.

ARRANGEMENTER
8/2   Irsk musik. Grundet generalfor-

samling kan vi ikke holde Skt. 
Patricks-dag i marts. Medbring 
godt humør og gerne grønt tøj.

12/4  Golden Age Duo. Musik fra 
50’erne og 60’erne. Mulighed 
for at købe billetter til bakketur 
og sensommertur.

GENERALFORSAMLING 
I SENIORKLUBBEN 
IMI HOVEDSTADEN 
15. marts kl. 10.00 i HK Huset

Dagsorden

1. Velkomst
2. Valg af dirigent/referent
3. Beretning
4. Orientering om bloktilskud
5. Indkomne forslag
6. Valg 
7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen skal være 
bestyrelsen i hænde senest den 23/2 
2022 og sendes til Gøther Mathisen: 
gother@outlook.dk

GENERALFORSAMLING 
I GRAFISK SENIORKLUB 
8. marts 2022 kl. 11.00 i Oasen

Vi afholder vores ordinære general-
forsamling med dagsorden ifølge 
vedtægterne. Eventuelle forslag 
til generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde senest 3 uger 
før generalforsamlingen.

OBS!
ALLE ARRANGEMENTER  

OG DATOER ER VEJLEDENDE 
OG AFHÆNGIGE AF  

CORONA-SITUATIONEN. 

SPØRGSMÅL 
OM CORONA?
Hold dig opdateret på  
aktuelle restriktioner og spørgsmål 
vedrørende dine rettigheder, 
trivsel og arbejdsliv.  

WWW.HK.DK/CORONA
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Har du ikke været med før, skal du vide, at vi i IMI afholder generalforsamling under afslappede former med 
snak og drøftelser ved bordene og mulighed for at medbringe familien.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og referent 
2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden
3. Valg af stemmeudvalg
4. Året der gik, debat og drøftelser ved bordene
5. Indkomne forslag. Har du forslag, som skal behandles, skal  

vi have dem senest syv dage før generalforsamlingen.  
Forslag sendes til imi@hk.dk 

6. Valg
7. Eventuelt

TEMA 
De vigtigste krav til  

overenskomst
forhandlingerne  

i 2023

Indbydelse til indflydelse
… og til fællesskab og hygge!

LØRDAG DEN 5. MARTS 2022 KL. 12.00
I HK HOVEDSTADEN · SVEND AUKENS PLADS 11 · 2300 KBH S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HK IT, MEDIE & INDUSTRI HOVEDSTADEN 

Tilmelding senest den 28. februar via  
mithk.dk, imi@hk.dk eller tlf. 3330 2945.

Tag dit barn og evt. en ledsager med, vi har arrangeret sjove 
aktiviteter, som løber samtidig med generalforsamlingen.  
Husk at oplyse navn, fødselsdag og evt. navn og alder på barn/børn.

Vi starter med en hyggelig og afslappet frokost for alle deltagere  
– både medlemmer, ledsagere og børn. 

Generalforsamlingen forventes afsluttet ca. kl. 15  
– derefter er der lidt fælles hygge for dem, der har lyst.

NB! Der er mulighed for blot at deltage online.  
Du får info om dette i forbindelse med din tilmelding.


