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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 industri-
virksomheder, herunder i medici-
nalindustrien, på it-virksomheder og 
 inden for den grafiske branche – fra 
reklame- og webbureauer til trykke-
rier. Fagforeningen har ud over den 
valgte formand, Peter Jacques Jen-
sen, 26 medarbejdere, som er klar til 
at bistå medlemmerne med råd og 
juridisk hjælp.

Find afdelingens med arbejdere på
www.imi.hk.dk
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Du skal have mere i løn
Allerede før krigen i Ukraine havde pris-
udviklingen udhulet den købekraft, der 
normalt ville være fulgt med sidste års 
lønstigninger.

Nu ved vi, at de første måneder af 
2022 kun har gjort ondt værre. 

De seneste tal jeg har adgang til viser 
en stigning i forbrugerpriserne på hele 
4,8% fra februar 2021 til februar 2022. 
Det er det største årlige spring i 33 år. 
Og det betyder, at vi skal bruge en sta-
dig større del af vores løn på dagligva-
rer, energi og benzin til bilen.

Desværre er iagttagerne enige om, 
at det bliver værre endnu. Vi må for-
mentlig berede os på stigende priser 
gennem resten af 2022 – og så håbe på 
det bedste derfra.

I Nationalbankens seneste måneds-
analyse af den danske økonomi forudser 
økonomerne, at høje energipriser og 
øget usikkerhed vil forårsage en vækst-
pause, der tager toppen af Danmarks 
højkonjunktur. Men banken forventer 
samtidig, at der fortsat vil være pres på 
arbejdsmarkedet og lav ledighed.

Holder scenarierne stik, er der for mig 
ingen tvivl om, at vi skal gå benhårdt 
efter at sikre vores medlemmer be-
tragtelige lønstigninger ved over-
enskomstforhandlingerne i 2023. 

Selv uden de seneste må-
neders prisstigninger mener 
jeg, at virksomhedsejere og 
aktionærer har tildelt sig 
selv en urimelig stor del af 
kagen. 

Og set i lyset af, at stig-
ningen i forbrugerpri-
serne reelt bomber vo-
res købekraft flere år 
tilbage, kan det kun gå 
for langsomt at rette 
op på lønudviklingen.

LEDER

Vi må formentlig 
berede os på stigende 
priser gennem resten 
af 2022 – og så håbe 
på det bedste derfra.

Peter Jacques Jensen
peter.jacques.jensen@hk.dk
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»Jeg trives af natur 
ikke med at gøre det 

samme igen og igen.«

En administrativ stilling behøver 
ikke være rutinepræget, fortæller 
Ditte Durin Meinertz, Back Office 

Specialist hos Ørsted.
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KORT & GODT

»Folk kan hver dag læse 
i pressen, at vi snart 
bliver lukket ned«
I marts bragte medierne flere historier om, at stålvalseværket NLMK DanSteel i Frederiksværk er luknings-
truet på grund af sanktioner. Vi har talt med tillidsrepræsentant Michael Carlstedt.

Stålvalseværket NLMK DanSteel i Frede-
riksværk er ejet af en russer og importe-
rer russisk råstål. Hverken ejer eller råstål 
var dog ved IMI-bladets deadline un-
derlagt sanktioner. Alligevel har pressen 
i marts bragt en række historier om, at 
værket stod over for at lukke. For eksem-
pel forudsagde Politiken i en forsidearti-
kel, at »nu kan krigen knække stålets by«.

Vi ringede til HK-tillidsrepræsentant 
Michael Carlstedt, der arbejder som 
planlægger på stålvalseværket, for at få 
en situationsrapport.

Hvordan er stemningen på værket 
lige nu?
Folk er lidt nervøse, fordi de hver dag 
kan læse i pressen, at vi snart bliver luk-
ket ned. Men som udgangspunkt er der 
absolut ikke noget at være nervøs for. Vi 
producerer stadig løs, og vi er ikke ramt 
af nogen sanktioner.

Ikke desto mindre har I haft flere 
besøg fra HK og andre fagforeninger 
den seneste uge. Både for at tale 
med medlemmer og med jeres direk
tør. Hvorfor det?
HK, 3F med flere vil gerne være retti-
digt ude. De er her for at hjælpe os og 
for at have en plan klar, hvis det værst 
tænkelige skulle ske. Nemlig at der 
bliver lukket for gassen, for vi bruger 
store ovne, der kører på en blanding 
af naturgas og biogas. Men jeg synes, 
det er super, at fagforeningerne er op-
mærksomme på situationen og støtter 
os.

Hvordan er stemningen blandt kolle
gerne?
Jeg tror, det er med til at give noget 
tryghed, at man har en tillidsrepræsen-
tant at tale med. Jeg kan berolige dem 
med den information, jeg har, for ledel-

sen er rimelig god til at holde os infor-
merede om, hvor vi står.

Hvad synes du om at være tillids
repræsentant lige nu?
Jeg har jo valgt at være det for at kunne 
hjælpe mine kolleger, så på den måde 
er det spændende. Men det er på en 
trist baggrund. Som tillidsrepræsentant 
vil det bedste på en måde altid være, at 
man ikke har noget at lave.

Hvordan har du det selv?
Meget af den journalistik vi ser, er ikke 
helt gennemarbejdet. Blandt andet har 
vi kunnet læse, at vi ville blive lukket på 
grund af stålsanktionerne – de omfatter 
bare ikke det råstål, vi importerer. Så 
jeg tager det fra dag til dag og lader 
være med at læse alt for mange nyhe-
der. Vi kan jo blive så nervøse for, hvad 
der sker i verden, at vi ikke tør gå uden 
for en dør.

ALTID PÅ 
MEDLEMMETS SIDE
I HK støtter vi vores medlemmer 
100 pct. Derfor gør vi vores bedste 
for at hjælpe vores medlemmer på 
stålvalseværket i Frederiksværk. 
Uanset om virksomhedsejeren er 
russisk, amerikansk eller dansk, er 
HK altid på medlemmets side.
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SYGEDAGE TÆLLER 
OGSÅ I WEEKENDEN

 � Den såkaldte 120-dagesregel i funkti-
onærloven gælder for præcis 120 dage 
– ikke 120 arbejdsdage. Det har Højeste-
ret i marts slået fast i en kendelse, som 
går HK Privat imod. 

120-dagesreglen betyder, at en løn-
modtager omfattet af funktionærloven 
kan opsiges med en måneds varsel ef-
ter 120 sygedage. HK mente, der skulle 
være tale om 120 dage, hvor den an-
satte reelt skulle have arbejdet.

HK Privat opfatter udlægningen som 
urimelig og overvejer at gå videre med 
sagen politisk.

Det hittede på Facebook
Mens arbejdsgiverne efterlyser arbejdskraft, stod 40 laborantstuderende 
i marts stadig uden en praktikplads. Derfor indrykkede HK it, medie & industri 
Hovedstaden en annonce i blandt andet Berlingske Business med en kærlig 
opfordring til at hjælpe med at opbygge den arbejdsstyrke, som skal gavne os 
de næste mange år. Læs mere på bagsiden af dette blad.

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

LINKEDIN.COM/COMPANY/ 
IMIHOVEDSTADEN

@IMIHOVEDSTADEN 
#HKIMI

FACEBOOK.COM/ 
IMIHOVEDSTADEN

Citronmønster vinder 
konkurrence

 � Man tager en citron, lægger den 
på et spejl og fotograferer den under 
åben himmel. Sådan lyder opskriften på 
at fotografere det motiv, som i januar 
vandt designmuseets konkurrence om 
at skabe det flotteste mønster.

 Bag foto og mønster står IMI-med-
lem Anca Gabriela Zosin, som syntes, 

vi midt i coronapandemien havde brug 
for lidt opmuntring.

 – Januar er en grå, kold måned, 
det var vinter, og vi havde stadig pan-
demien. Vi havde brug for et positivt 
boost. Farven gul er en kilde til energi, 
den er opkvikkende og booster ens 
kreativitet, forklarer Anca.

Uddannelsesuge i uge 20 
 � Mere end 2.000 medlemmer fra 

hele landet deltog i vores digitale 
uddannelsesuge i 2021. Her satte HK 
i samarbejde med eksperter og ud-
dannelsesinstitutioner over hele lan-
det fokus på alt fra bæredygtighed 
og digitalisering til, hvordan man 
kommer i gang med efteruddan-
nelse.

 I uge 20 blænder vi op for en ny om-
gang digital uddannelsesuge, blandt 
andet med webinarerne »Prøv en on-
line-time med SmartLearning« og »Kick-
start den grønne omstilling«.

Se hele det spændende program på 
www.uge20.dk

 � IMI’s lønstatistik for 2021 viser en 
positiv lønudvikling på 2,2%. Men sam-
tidig er forbrugerpriserne steget vold-
somt – fra februar 2021 til februar 2022 
med hele 4,8%. Det er det største årlige 
spring i 33 år, og det betyder, at vores 
medlemmer det seneste år har mistet 
købekraft i markant grad. 

Der er med andre ord rigtig god 
grund til at få en lønstigning.

Gennemsnitslønnen for et IMI-med-
lem i 2021 var i øvrigt 39.097 kr. uden 
overenskomstmæssige tillæg.

 Se hele lønstatistikken på imi.hk.dk

4,8 %

LARS MADSEN PIA HESTEHAVE EKS-SKOLENS
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»Det var simpelthen 
mindblowing«
55-årige Per Gregersen blev ledig i begyndelsen af 2021. I dag er han efter et år præget af 
ukuelig optimisme, trygheden fra HK’s lønforsikring og ikke mindst et helt specielt kursus 
sprunget ud i et overraskende jobskifte

LARS MADSEN

CARSTEN SNEJBJERG



D er dufter af lune croissan-
ter, og espressomaskinen 
brummer derudad, da Per 
Gregersen byder indenfor 

i sin lejlighed på Frederiksberg. Det er 
en isnende kold, men solrig formiddag 
i marts, og Per er i højt humør. Han har 
glædet sig til at få besøg, bedyrer han 
begejstret.

Da vi nogle minutter senere har sat os 
i sofaen, fortæller han, at han i høj grad 
også glæder sig til den førstkommende 
mandag, for her skal han begynde i sit 
nye job som lysdesigner.

En profession han aldrig har beskæf-
tiget sig med før. 

Og som han nok heller ikke var kom-
met til at beskæftige sig med, hvis ikke 
han sidste år havde mistet sit job som 
visual merchandiser hos Georg Jensen.

– Jeg blev opsagt i januar sidste år, 
bekræfter han og tilføjer med et bredt 
smil: 

– Jeg gik ud ad døren, tog mine sol-
briller på og cyklede hjem i strålende 
humør!

RUTINE I JOGGINGTØJ
De sidste af den halve snes år, Per arbej-
dede hos Georg Jensen, havde været 
præget af hyppige udskiftninger i ledel-
sen, hvilket sjældent gør noget godt for 
arbejdsmiljøet. Derfor var han hverken 
overrasket eller særlig trist, da hans stil-
ling blev nedlagt, og han blev fritstillet 
med seks måneders løn.

– Jeg indrettede et hjemmekontor 
i min karnap og forsatte med at stå op 
klokken halv syv hver morgen, ligesom 
jeg plejede. Så satte jeg mig ind for at 
arbejde med at tjekke mails, gå ind på 
HK, LinkedIn, Jobindex, Ofir og forskel-
lige sider, jeg følger i mit newsfeed. 
Den eneste forskel var, at jeg bare tog 
joggingtøj på, forklarer han.

At han også fremover skulle arbejde 
som visual merchandiser, var den de-
koratøruddannede mand umiddelbart 
ikke i tvivl om. Det var jo det, han havde 
beskæftiget sig med hele livet.

DRØMMEKURSET
Et møde i HK skulle imidlertid vende op 
og ned på noget grundlæggende i Pers 

liv. Her blev han nemlig kraftigt rådet til 
at tage et kursus i coaching og konflikt-
håndtering hos Sofia Manning. 

Det var ikke noget, Per selv havde 
overvejet, men han gik med på den. 
Og når han i dag fortæller om udbyt-
tet, er det med en begejstring, som 
det er vanskeligt ikke at lade sig smitte 
af. 

– Du får en selvindsigt, der blæser dig 
fuldstændig bagover. Og jeg lærte me-
get om mig selv og min situation som 
ledig, indleder han.

– Der sidder et skilt i deres port, hvor 
der står »Skab det liv, du drømmer 
om«, og for mig var det inspirerende 
på den måde. Man får værktøjerne til 
at tro på sig selv og skrue på noget 
inden i sig selv. Det har virkelig været 
fedt og pillet ved noget i min hjerne. 
Det sted, hvor jeg stod i livet, blev 
sat i et andet lys. Jeg fik blandt andet 
selvindsigten til at se mig selv i flere 
forskellige jobs og forstå, hvornår jeg 
er gladest. Det var simpelthen mind-
blowing.

HELD I UHELD
En aften sad Per og skruede på sin 
LinkedIn -profil. Gennem et outplace-
mentforløb havde han fået tips til, hvor-
dan han kunne gøre sig mere synlig som 
jobsøgende, og det ville han prøve af.

Næste morgen opdagede han til 
sin gru, at LinkedIn havde rundsendt 
en autogeneret besked til alle i hans 
netværk om, at han var ledig og på ud-
kig efter arbejde og i øvrigt ønskede 
beskeden delt med flere. Det virkede 
totalt desperat, syntes han. Og det var 
bestemt ikke sådan, han havde lyst til at 
fremstå.

Men beskeden blev læst. Blandt an-
det af lysdesigner Anders Nørrestrand, 
som Per havde arbejdet sammen med 
flere gange i sit tidligere job. Nørre-
strand tog snart kontakt til Per, og den 
kontakt mundede ud i tilbuddet om et 
job som lysdesigner.

– Derfor er jeg nu så privilegeret at 
kunne skifte retning, samtidig med at 
jeg bibeholder den kreative side fra mit 
arbejde som visual merchandiser, siger 
Per. 

– Jeg har jo opbygget en masse know-
how gennem mit arbejdsliv. Men havde 
HK ikke sendt mig på kursus hos Sofia 
Manning, hvor jeg lærte at se mere 
åbent på alle mine muligheder for at 
bruge den knowhow, så var jeg nok 
ikke endt med at få et job som lysde-
signer.  

TRYGT MED LØNFORSIKRING
Timingen er noget nær perfekt. Per har 
været ledig i lidt over et år, og økono-
misk er det først nu begyndt at stramme 
en smule. De første seks måneder fik 
han fuld løn fra Georg Jensen. De føl-
gende seks måneder har han fået 80 
pct. af sin løn takket være den lønforsik-
ring, alle HK Privat-medlemmer automa-
tisk er omfattet af og indbetaler 98 kr. 
om måneden til.

– Dem jeg har fortalt om prisen på 
lønforsikringen siger, at det kan da ikke 
passe, smiler Per.

– Jeg har været utrolig glad for den. 
Den har betydet, at jeg har kunnet 
sænke skuldrene og ikke har lidt afsavn. 
Jeg har ikke været ødsel, men jeg har 
heller ikke lavet om på min livsstil. Og 
så har det været ekstra rart med tryg-
heden i en tid, hvor coronaen også har 
betydet, at mange har holdt lidt igen 
med at ansætte.

Der er kun fem dage til, at Per skal 
begynde i sit nye job som lysdesig-
ner. Hvordan føles det at kaste sig ud 
i noget helt nyt, når man er midt i halv-
tredserne? Svaret falder uden betænk-
ningstid.

– Jeg er fuldstændig oppe at køre 
over, at jeg får lejlighed til at prøve no-
get nyt og dygtiggøre mig, siger Per.

– Jeg har lavet det samme i mange 
år, og nu skal jeg lave noget helt nyt. 
Hvor mange får mulighed for det som 
55-årig? 

26,5 MIO. KR.
– så meget har IMI's medlemmer 
modtaget, siden indførelsen af 
lønforsikringen i 2019.
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Marianne og 
mindstelønnen
Danmark og ikke mindst fagbevægelsen er stærkt imod en EU-mindsteløn, men hvor meget 
har HK’erne egentlig at bekymre sig om? Vi har talt med Marianne Vind, som er laborant, 
tidligere næstformand for HK Privat og nuværende medlem af Europa-Parlamentet for Social-
demokratiet

2 022 kan blive året, hvor EU indfører mind-
steløn i alle EU-landene. Det er langt fra sik-
kert endnu, at det vil ske, men det er meget 
muligt. Et flertal af medlemslandene pres-

ser på for, at mindstelønnen skal blive en realitet, mens 
andre lande som Danmark kæmper imod. 

Men hvad er der egentlig på spil, og har en mind-
steløn nogen som helst betydning for medlemmerne 
af IMI, som ifølge lønstatistikken for 2021 oppebærer 
en gennemsnitsløn på 39.097 kr. før pension og andre 
overenskomstmæssige tillæg? 

Europaparlamentariker Marianne Vind (S) kiggede 
i marts forbi HK it, medie & industri Hovedstaden 

på Islands Brygge i København for at besvare disse 
spørgsmål. Og lad os bare afsløre, at hun er bekymret 
for udviklingen. Man skal ikke kigge længere end til 
Tyskland, forklarer hun, for at se, hvor farlig en stør-
relse mindsteløn er.

TYSKE SPOR SKRÆMMER
– Tyskland indførte for syv-otte år siden en mindsteløn 
med alles velsignelse, også fagbevægelsens og den 
store middelklasses. Især kvinder i Østtyskland var uan-
stændigt lavtlønnede, og derfor valgte tyskerne af hjer-
tets godhed at indføre en mindsteløn, så ingen skulle 
gå for fem euro i timen, forklarer Marianne Vind. 

LARS MADSEN

CARSTEN SNEJBJERG

Marianne Vind vurderer, at en europæisk 
mindsteløn truer ikke bare den danske model, 

men selve velfærdssamfundet. Bare se, hvad 
der er sket i Tyskland, siger hun.
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– Tanken er sympatisk, men her syv-otte 
år senere er problemet bare, at millioner 
af tyskere får denne mindsteløn eller en 
marginalt højere løn, som er bundet op 
på mindstelønnen. Vi taler om faglærte, 
håndværkere, chauffører, butiksansatte, 
bogholdere – alle mulige uddannelser. 
Granvoksne mennesker, som tilhørte 
middelklassen, går nu til 9,8 euro i ti-
men.

– Konsekvenserne er videre, at væk-
sten i Tyskland går i stå. Folk har ikke 
råd til at købe noget, suppekøkkenerne 
er i eksplosiv vækst. Antallet af lønmod-
tagere med en overenskomst er raslet 
ned og ligger nu på 11 pct. Virksomhe-
derne melder sig ud af arbejdsgiveror-
ganisationerne, dropper overenskom-
sten og betaler bare mindstelønnen. 
Det sker for virksomhed efter virksom-
hed, for det smitter på grund af konkur-
rencen.

TRUSSEL MOD 
VELFÆRDSSAMFUNDET
Vedtages der et direktiv om EU-mind-
steløn, vil satsen variere fra land til land. 
Det er muligt, at man helt vil kunne 
slippe for at indføre mindstelønnen, hvis 
mindst 70 pct. af et lands lønmodtagere 
er dækket af en overenskomst, hvilket er 
tilfældet i Danmark. Omvendt vil bare 
en enkelt utilfreds lønmodtager i Dan-
mark formentlig kunne gå til EU-dom-
stolen, få fastslået sin ret til mindsteløn 
og dermed få korthuset til at ramle.

Lige nu diskuterer Europa-Parla-
mentet og Ministerrådet en model, 
hvor mindstelønnen ligger på 60 pct. 
af det enkelte lands medianindkomst. 
Hvilket svarer præcis til den EU-de-
finerede fattigdomsgrænse. Uanset 
beløbet mener Marianne Vind dog, at 
alene konceptet mindsteløn kan blive 
en decideret bombe under det danske 
samfund.

– Vores velfærdsmodel kommer fra 
over 100 års overenskomstforhandlin-
ger, der fungerer som en slags over-
skudsdeling. De år, hvor der er ekstra 
på bundlinjen, bliver der krævet lidt 
ekstra fra medarbejderne og fagbevæ-
gelsen. Er der omvendt krise, holder de 
igen med kravene. Sådan kører det ikke 

med en lav mindsteløn. Her scorer virk-
somhederne altid bare overskuddet. 
Det betyder også, at der blandt med-
arbejderne ikke er noget incitament til 
at give den en ekstra skalle. Plus at den 
stigende løn, vi har haft i Norden i over 
100 år, jo har gjort, at vi kan betale rig-
tig meget i skat og derfor har råd til den 
store velfærdspakke, siger hun.

Mener du, at mindstelønnen kan true 
ikke bare den danske model, men 
selve velfærdssamfundet?
– Ja, og jeg er holdt op med at kalde den 
danske model for en arbejdsmarkeds-
model, jeg kalder den en samfundsmo-
del. For uden vores overenskomstmo-
del havde vi ikke et velfærdssamfund. 
Prøv bare at se på antallet af trepartsaf-
taler under coronakrisen. Vi er det land, 
der er kommet bedst ud af den, fordi 
arbejdsmarkedets parter hele tiden har 
arbejdet sammen med regeringen. 

RELEVANT FOR DIG
HK it, medie & industri Hovedsta
dens medlemmer tjener i snit cirka 

39.000 kr. om måneden. Er spørgs
målet om mindsteløn så overhovedet 
relevant for dem?
– Sådan tror jeg også, rigtig mange 
tænkte i Tyskland for otte år siden. 
Der var ingen, der havde troet, at de 
selv ville komme til at sidde med den 
løn. Men fra at have et arbejdsmarked 
i Tyskland med ret mange overens-
komster og mange medlemmer af fag-
foreningerne, så har man det ikke nu. 
Det er enormt skræmmende, at det er 
gået så hurtigt. Ingen havde forudset 
det her. Men sagen er, at ingen af de 
21 EU-lande, der har en national mind-
steløn, har fået flere overenskomster, 
mere velstand, større produktivitet 
eller noget som helst andet. Ikke ét af 
de lande er en succeshistorie. Jeg har 
bedt mine kolleger i Europa-Parlamen-
tet pege på en succes, men det kan de 
ikke. 

En del af vores medlemmer, især gra
fikere, er freelancere. Vil de egentlig 
blive påvirket af en mindsteløn?
– Ikke direkte, for de er jo selvstændige 
og skal ikke have en mindsteløn. Men 
ser de ind i en fremtid, hvor grafikerne 
på virksomhederne om en årrække går 
til mindstelønnen, så bliver det nok 
svært for dem at fortsætte med at få en 
ordentlig pris for deres arbejde.

Men tror du alligevel ikke i sidste 
ende, at vi har indrettet os så godt 
og har så stærk en samfundsmodel, 
at vi godt kan finde ud af at passe på 
den?
– Jeg tror faktisk, fagforeningernes med-
lemmer vil holde fast i længere tid end 
arbejdsgiverne. Men vores model virker 
bare ikke uden to stærke parter. Ellers 
er overenskomstforhandlingerne jo ikke 
valide. Så konsekvenserne for samfun-
det er store, hvis det her smuldrer, siger 
Marianne Vind.

– Det er med høje organiseringspro-
center og høj overenskomstdækning, 
at vi kan holde vores model i live og 
alt det her skidt fra dørene. I mit hoved 
har det aldrig været vigtigere at være 
medlem af en fagforening og have en 
overenskomst, end det er i dag. 

Tanken er sympatisk, 
men her syv-otte år 

senere er problemet 
bare, at millioner af 
tyskere får denne 

mindsteløn eller en 
marginalt højere løn, 

som er bundet op 
på mindstelønnen.

Marianne Vind, 
laborant og tidligere næstformand 

for HK Privat
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Derfor kan det skade 
at sidde på sin flade
Vi sidder for meget, står for lidt og bevæger os minimalt, når vi arbejder. Vidste du, at du får mere energi 
i arbejdsdagen og kommer friskere hjem, hvis du reducerer din siddetid?

20-8-2 ER KODEN, 
DER KAN FORBEDRE 
DIT ARBEJDSLIV
Koden dækker over at sidde 20 
minutter, stå 8 minutter og være 
aktiv i 2 minutter. Det er den op-
timale variation, når du arbejder 
ved et skrivebord. Men hæng dig 
ikke i det præcise antal minutter. 
Det vigtigste er at finde en god 
variation mellem at stå og sidde 
og at få de 2 aktive minutter ind 
hver halve time.

Den sociale metode

Aftale med en eller flere kolleger, hvordan I kan få det til at fungere sammen. Me-
toden er især oplagt, hvis du arbejder i et storrumskontor. Aftal for eksempel, at I 
står op, når I smalltalker, eller at I laver 2 minutters aktivitet sammen et par gange 
i timen. Den store fordel ved den sociale metode er, at I husker hinanden på variati-
onen og risikerer at »smitte« hinanden med de nye vaner.

Den situations- 
bestemte metode

Find variationen ud fra den måde, du 
arbejder på. Dan dig et overblik over 
dine arbejdsopgaver og se, hvad der kan give mening at stå op til, og hvad der 
ikke gør. Beslut dig eksempelvis for, at du vil stå op, når du besvarer en mail, del-
tager i et onlinemøde eller taler i telefon. Eller lav en regel om, at du skal stå op, 
efter du har afsluttet en bestemt type opgave, eller du skal arbejde stående sidst 
på dagen og som det første, når du møder ind næste dag. Det afgørende er, at du 
kommer op at stå flere gange i løbet af dagen – og helst med jævne mellemrum.

3 måder at komme i gang på

Den punktlige metode

Er du til faste tidspunkter? Sæt en timer 
i begyndelsen for at komme ind i ruti-
nen. Gå eksempelvis ind på hjemmesi-
den marinaratimer.com, vælg »Custom 
timer« og indstil perioder à 20, 8 og 2 
minutter. Det tager et øjeblik, og time-
ren kan automatisk gentage intervallet 
hele dagen.

1

2

3



2 minutter gør 
den store forskel
Hvis du kan finde 2 minutter hver halve time, hvor du er væk fra stol og skærm, så 
sætter du virkelig gang i krop og hjerne. Det er disse 2 minutter, der for alvor får rutinen 
med 20 minutters siddende arbejde og 8 minutters stående arbejde til at gøre en forskel. Det vigtigste er 
at variere, hvordan du bruger de 2  minutter. Og husk, at de 2 minutter er tid, du vinder. De vil give dig så 
meget energi, at du hurtigt indhenter det arbejde, du kunne have brugt dem på.

VANEN ER VIGTIG
Det er vigtigt, at du får 
holdt de 2 minutter hver 
halve time. Har du ikke 
mulighed, for eksempel hvis 
du er i et længere møde, så 
gør det før og efter mødet og 
i en smule længere tid.

Sidder du mest ned? Sørg for at stå op.
Står du mest op? Sørg for at sidde ned.

5 måder at bruge 2 minutter på

Gå en omvej for 
at hente te, vand, 
kaffe eller noget fra 
printeren5

Grin med en kollega

4

Gå en tur på 
trapperne1

Find ro med et 
par gode, stående 
vejrtrækninger, 
mens du tager dig en 
tænkepause

2

Gå 250 skridt et par 
gange om dagen

3

DEL MED 

EN KOLLEGA 

– DET ER GOD 

KOLLEGAKARMA

Lavet i samarbejde med Lone Østergaard på baggrund af bogen ’Slip stolen – for hjernens skyld’



Som det er blevet tradition ved HK it, medie & in-
dustri Hovedstadens generalforsamling, kunne man 
tage børnene med og få et par hyggelige timer ud 
af det. Her er Ditte Gottlieb Bredahl, som til daglig 
er formand for HK Kommunal Hovedstaden, i fuld 
sving sammen med et par af de yngre deltagere. 
Børnene kunne blandt andet tegne, lave perlepla-
der og hoppe i hoppeborg. Popcornmaskinen var 
også et populært indslag.

Færre taler og flere samtaler – sådan er ambitionen på IMI’s ge-
neralforsamlinger. Det er blandt andet blevet et tilbagevendende 
element at debattere ved bordene. I år drøftede deltagerne de 
vigtigste emner til næste års overenskomstforhandlinger (læs 
mere på side 14-15). Snakken bølgede livligt, og eneste anke 
var, at deltagerne gerne ville have haft mere tid til drøftelserne. 

Sidste år måtte fanen bæres ind 
på en videooptagelse og selve ge-
neralforsamlingen afvikles online 
fra et studie i HK Hovedstaden. I år 
var nærværet tilbage: Tillidsrepræ-
sentant Marianne Larsen fra Offi-
ceklubben på Novo Nordisk bar 
afdelingens fane ind, mens del-
tagerne sang »Når jeg ser et rødt 
flag smælde«. Her er fanebæreren 
fanget få sekunder før indmarch.

ÅRETS GENERALFORSAMLING 
i HK it, medie & industri Hovedstaden 
Lørdag den 5. marts afholdt HK it, medie & industri Hovedstaden ordinær generalforsamling med fysisk 

fremmøde. Dagen bød blandt andet på genvalg til afdelingens formand og på en historisk gæst

BILLEDFORTÆLLING

LARS MADSEN MARK KNUDSEN
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For første gang i afdelingens historie deltog den siddende for-
mand for HK Danmark i IMI’s generalforsamling. Nemlig Anja C. 
Jensen, som i efteråret blev valgt som HK Danmarks første kvin-
delige formand. Anja talte om vigtigheden af at have aktive, en-
gagerede medlemmer – blandt andet når der skal udtages krav 
til de kommende overenskomstforhandlinger. »Det kan lyde en 
smule plat, men uden jer er der ingen fagforening,« sagde hun til 
de fremmødte, »og uden fagforening er der ingen overenskom-
ster. Det er en kæmpe opgave hele tiden at kæmpe for, at flere 
bliver dækket af en overenskomst. Men går det den anden vej, 
svækker det hele vores model.«

Afdelingsformand Peter Jacques Jensen bød 
velkommen både til deltagerne i salen og til den 
halve snes medlemmer, som havde valgt at del-
tage online via Zoom. Efter de traditionelle valg 
af dirigenter, referent etc. talte Peter om det for-
gangne år, hvor han særligt bed mærke i to emner. 
Dels den udstrakte brug af hjemmearbejde og de 
ganske betydelige ulemper forbundet hermed, 
dels krænkelser på arbejdspladsen, som det sidste 
år kom frem, at hvert 10. medlem af IMI har været 
udsat for. Det bliver i øvrigt også Peter, der byder 
velkommen i 2023: Han blev uden modkandidat 
genvalgt som formand for en ny toårig periode.

Maj-Britt Milsted, som er formand for landsklubben HK Grafisk 
Kommunikation, fortalte om drøftelserne ved hendes bord. Del-
tagerne havde blandt andet talt om, at de stigende energipriser 
er med til at understrege behovet for, at man bliver kompenseret 
for udgifter i forbindelse med hjemmearbejde. Bordet efterlyste 
også en opgørelse over uddannelsesrettigheder på lønsedlen, 
så man løbende kan følge med i, hvor meget efteruddannelse 
man har ret til.

Formand Peter Jacques Jensen fulgte op på bord-
debatten og kommenterede de forskellige ind-
læg fra salen. Nogen havde nævnt behovet for at 
få flere unge medlemmer, men Peter forklarede, 
at det er aldersgruppen 30-50 år, der er svær at 
få med i fællesskabet. »De kom ind i arbejdslivet 
på et tidspunkt, hvor vi ikke arbejdede organise-
rende. Og efter 10-12 år på arbejdsmarkedet er 
det altså svært at overbevise dem om, at de skal 
være medlem af en fagforening,« sagde han. 

IMI-BLADET 13



Første fingerpeg om 
overenskomstkrav
Hvad skal HK stille af krav ved overenskomstforhandlingerne i 2023? Debatten ved IMI’s gene-
ralforsamling i marts gav et første vink

Der kom mange emner på bordet, da deltagerne 
i IMI’s generalforsamling drøftede de vigtigste krav til 
de forestående overenskomstforhandlinger i 2023. 

En gennemgang af alle udsagn fra debatdugene 
og af de top 3-lister over topkrav, som deltagerne 
også kunne angive, viser ikke overraskende en bred 
vifte af emner. Lige fra uddannelse og arbejdsmiljø 
til løn og pension.

Det emne, allerflest bød ind på, var »tid«. Et emne 
som også var et af IMI’s hovedkrav i 2020, og som ty-
deligvis stadig ligger mange på sinde. 

Blandt andet efterlyser IMI’s medlemmer »ret til re-
duceret arbejdstid«, »mere tillid til tilrettelæggelse af 
arbejdet«, »fri når man har fri – ingen mails og opkald 
uden for arbejdstiden«, »regler for skiftehold«, »ned-
sat arbejdstid« og »4 dages arbejdsuge«. 

KRAV OM LØNFORHØJELSE
Ser man på de emner, deltagerne anførte som de tre 
vigtigste, er det emnerne højere løn og pension samt 
overenskomst til alle, der går igen flest gange. Også 
disse emner stod højt på ønskesedlen ved overens-
komstforhandlingerne i 2020, og allerede nu kan det 
godt slås fast, at mere i løn i hvert fald bliver et krav fra 
IMI’s side. 

Som de fleste nok har oplevet, er både madvarer 
og energi nemlig blevet dyrere de seneste måneder, 

og den tendens kombineret med virksomhedernes 
gode tider gør det i HK’s øjne kun rimeligt, at lønmod-
tagerne skal kompenseres. I marts viste Nationalban-
kens vurdering af lønstigninger og inflation således, 
at danske lønmodtagere blot for at bibeholde deres 
købekraft skal stige 3 % i løn.

FRITVALG ER KÆMPE GAVE
Flere pegede ved generalforsamlingen på fritvalgs-
kontoen som et oplagt middel til at hæve lønningerne. 
En af dem var tillidsrepræsentant Kyong Hee Blumen-
saadt fra Eson Pac, som tog ordet for at fortælle, hvor-
dan netop fritvalgskontoen har gjort en kæmpe forskel 
for hende og hendes kolleger.

– Vi er nu oppe på at få 7 pct. i fritvalg, og jeg ople-
ver, at folk er glade for at kunne hæve deres penge op 
til sommerferie og jul, sagde hun.

– Jeg opfordrer til, at vi skal have mere på fritvalg. Vi 
på Eson Pac havde ikke haft en rigtig lønstigning i 10 
år, før det sidste år lykkedes os at få 100 kr. ekstra om 
måneden. Fritvalg er en kæmpe gave til os, som ude 
i den virkelige verden skal kæmpe for en 50-øre. 

Hvad synes du, HK skal kæmpe for i de kommende 
overenskomstforhandlinger? Fortæl os, hvad der er 
vigtigt for dig på www.hk.dk/ok23 

SÅDAN ER PROCESSEN FREM MOD OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE

2022 April/maj HK indsamler ønsker og krav. Alle opfordres til at byde ind på www.hk.dk/ok23

1.-2. september
På et træf for HK-tillidsrepræsentanter fra hele landet forelægges og drøftes de ind-
samlede ønsker og krav

21.-22. september De endelige krav udtages af HK Privats bestyrelse

30. september
HK's deadline for at formulere og indtaste krav i forhandlingsfællesskabet CO-indu-
stris kravdatabase

2023 Januar De egentlige overenskomstforhandlinger begynder

LARS MADSEN

EKS-SKOLENS
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Sådan arbejder vi med 
dine ønsker og krav

Gode kolleger

Nedsat tid

Work-life-balance

Fag

Fri bærbar

Arbejdstid

Motion i arbejdstiden

Uddannelses-
rettigheder

Løn

Kontorindretning

Pension

Stresspolitik

Barsel

FORHOLD SOM AFTALES ELLER SKABES LOKALT PÅ ARBEJDSPLADSEN

FORHOLD SOM BESTEMMES I DIN OVERENSKOMST

Del med os, hvad der betyder mest for dine over-enskomst- og arbejdsforhold på hk.dk/ok23. Dine input vil både indgå i overenskomstforhand-lingerne og i vores tillidsre-præsentanters arbejde.

Fokus på 
arbejds mængde
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Det er vigtigt for Ditte Durin 
Meinertz ikke kun at sidde med 
driftsopgaver  så kommer hun 
hurtigt til at kede sig, siger hun.
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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

ØRSTED
Back Office Specialist Ditte Durin Meinertz begyndte for nylig i en udviklingsstilling hos ener-
giselskabet Ørsted. Hun trives i en hverdag, hvor der ikke er for mange rutineopgaver, og hvor 
hun kan bruge sin kreative side

DU ER LIGE TILTRÅDT DEN 1. FEBRUAR, 
HVORDAN ENDTE DU HOS ØRSTED?
Jeg var elev hos Ørsted under min uddannelse, så jeg 
har egentlig kun været væk i halvandet år. Jeg er ud-
dannet fra U Nord inden for kontor med speciale i øko-
nomi, og nu er jeg tilbage i den afdeling, hvor jeg star-
tede, nemlig back office der sidder med global billing 
og anden support af forretningen.

HVAD SYNTES DU BEDST OM AT 
LAVE, DA DU VAR HER SOM ELEV?
Udvikling, tror jeg. Jeg er også ansat i en udviklingsstil-
ling nu. Jeg synes, det sjove er at arbejde med, hvor-
dan man kan optimere ting. Lige da jeg startede, sad 
jeg med noget rigtig simpel fakturering, hvilket vi fik 
lavet en »robot« til relativt kort tid efter. I stedet for at 
jeg skulle sidde og taste, var det nu en kode, der la-
vede arbejdet. Det var nok første gang, jeg selv deltog 
i optimeringen af en proces. 

HVORFOR TILTRÆKKES DU AF UDVIKLING?
Generelt er jeg bare en udviklings-afviklings-person. 
Jeg gider godt bygge igloen, men jeg gider ikke lege 
med den bagefter. Jeg synes, det er sjovt at sætte 
skub i ting, men jeg kan hurtigt kede mig. Derfor er 
det vigtigt for mig ikke kun at sidde med drift, for 
jeg trives af natur ikke med at gøre det samme igen 
og igen. Lige nu sidder jeg blandt andet og hjælper 
Global Billing-teamet med at optimere deres pro-
cesser og gøre dem mere »compliant« i de enkelte 
lande, og i den proces skal jeg opsøge viden hos en 
række kolleger og samle det hele. Det synes jeg er 
spændende. Men når jeg er færdig, vil jeg også rigtig 
gerne aflevere det og komme videre med nye op-
gaver.

HVORFOR LIGE ØRSTED?
Grundlæggende passer min personlighed rigtig godt 
med Ørsted. Det hele går lidt hurtigere, der er et godt 
drive. Mange af mine menneskelige holdepunkter og 
synspunkter deler jeg også med Ørsted, som blandt 
andet lægger meget vægt på at fremme diversitet. Jeg 
er selv et heteroseksuelt menneske med et skandina-
visk udseende og synes ikke, jeg skal råbe højest om, 
at der skal være plads til alle. For jeg har ikke prøvet, at 
der ikke var plads til mig. Men vi må alle gerne skubbe 
lidt på for, at alle får lov til at være her.

HVAD ER DU GOD TIL I DIT JOB?
Jeg tror, jeg er god til at bruge min kreative side. Jeg 
var ret kreativ som barn, og jeg ser nok anderledes på 
tingene end mange andre inden for min branche. Hvis 
vi for eksempel ikke lige ved, hvordan vi skal sætte no-
get op i systemet, så kan jeg tit komme med et me-
get umiddelbart syn på det. Ligesom når børn nogle 
gange stiller de mest umiddelbare spørgsmål.

HVAD GIVER DIG GLÆDE I DIN ARBEJDSDAG?
Når vi lykkes som hold. Jeg er del af en projektgruppe, 
som arbejder på små projekter. Lige nu arbejder vi 
blandt andet på at få simple fakturaforespørgsler ind 
i et system, så vi kan gøre processen mindre manuel. 
Når vi lykkes med noget, giver holdfølelsen mig sådan 
en »nå ja, det er derfor, vi er her«. Lidt ligesom et fod-
boldhold får man følelsen af, at vi vandt – sammen.

SYNES DU, DET FØLES BEDRE 
END AT LYKKES SELV?
Jeg tror ikke, at man kan lykkes selv. Du lykkes aldrig 
som ene mand på noget. I hvert fald ikke på den måde, 
jeg arbejder. For jeg er aldrig alene om det.

KORT OM VIRKSOMHEDEN
Lokalitet: Gentofte
Antal ansatte: Cirka 3.000 i Gentofte
Overenskomst: Ja
Tillidsrepræsentant: Nej

DITTE DURIN MEINERTZ
Jobtitel: Back Office Specialist
Ansat siden: Februar 2022

LARS MADSEN

MARK KNUDSEN
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KURSER, MØDER & ARRANGEMENTER LARS MADSEN MARK KNUDSEN

Henrik Whittard Dalberg
Du er ny faglig medarbejder i IMI, 
hvad lavede du før?
Jeg har arbejdet i HK Hovedstaden de 
seneste otte år. Først i VKC (Virksom-
heds– og Kompetencecenter, red.), hvor 
jeg tilbage i 2014 var med til at oprette 
HK’s JobBørs. Men jeg sad ret alene med 
det virksomhedsrettede område og 
søgte efter tre år ind i Job og Vejledning, 
hvor mit job var at afholde lovpligtige 
samtaler med vores ledige medlemmer. 
Der er et flow, hvor man i løbet af sit før-
ste halve år som ledig skal til tre samtaler 
med os. Derudover er der to fællessam-
taler på jobcenteret, hvor jeg også del-
tog. Så jeg har holdt sindssygt mange 
samtaler, typisk 20-25 stykker om ugen.

Så du har en masse erfaring med at 
arbejde med jobskabelse – har det 
altid været dit felt?
Jeg sad i jobcenter Solrød som virk-
somhedskonsulent, før jeg kom ind 
i HK. Og jeg har arbejdet med jobs 
siden 2006 og er uddannet uddannel-
ses-, erhvervs– og karrierevejleder fra 

Københavns Professionshøjskole. Men 
oprindeligt er jeg sømand. Min morfar, 
min far og min bror er også søfolk. Pro-
blemet er bare, at jeg blev søsyg. Det 
er ikke løgn. Jeg er uddannet på sko-
leskibet Georg Stage, og jeg nåede at 
blive befaren matros. Men hver gang vi 
var ude at sejle, blev jeg syg. Til sidst 
tænkte jeg, at det kunne jeg simpelt-
hen ikke blive ved med.

Du begyndte som faglig medarbej
der i IMI den 1. februar i år. Hvad fik 
dig til at tage det spring?
I et tidligere job i 2006 oplevede jeg 
selv at få hjælp fra HK’s faglige afdeling, 
og det har faktisk været noget, jeg har 
haft lyst til at arbejde med lige siden. I 
Job og Vejledning, som jeg kommer fra, 
var samtalerne obligatoriske for med-
lemmet, og jeg havde en slags myn-
dighedsrolle, hvilket jeg i virkeligheden 
ikke trives så godt i. Jeg vil meget hel-
lere have en servicerolle. Jeg er heller 
ikke en særlig god myndighedsperson, 
for jeg har aldrig opfattet mig selv som 

en systemets mand, men altid følt mig 
mere som en medlemsambassadør.

Det er en helt anden type medlems
samtaler, du har nu i IMI?
Ja. I dag har jeg for eksempel haft et 
medlem inde, som jeg skal hjælpe med 
at være bisidder til en sygesamtale. Det 
er en god rolle, synes jeg. For den hand-
ler om at være der for medlemmet, som 
efterspørger støtte eller moralsk opbak-
ning, så vedkommende ikke føler sig 
efterladt på perronen. Det synes jeg da 
er en af vores kerneopgaver i HK. Jeg 
har kunnet pakke den løftede pegefin-
ger sammen, og jeg savner den ikke. 
Jeg synes, det er meget mere givende 
at være der for medlemmet.

57 år. Bor i Brøndby med sin kone 
og deres voksne datter, der er under 
uddannelse. Har ikke båd, men elsker 
at sejle og holder gerne sommerferie 
i Kroatien på en lejet sejlbåd, hvilket 
han ikke bliver søsyg af.

NY MEDARBEJDER I IMI

Henrik Whittard Dalberg 
glæder sig over nu at sidde 

i en stilling, hvor han er mere 
medlemsambassadør end 

systemets mand. 
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NYE TILLIDS- 
REPRÆSENTANTER 

CHR. HANSEN
 Î Xenia Hirsbæk  
Industriens Funktionæroverenskomst

SSI DIAGNOSTICA A/S
 Î Katrine Helander Pedersen
Industriens Funktionæroverenskomst

DAGBLADET BØRSEN A/S
 Î Thomas Christensen
Særoverenskomst

NYE ARBEJDSMILJØ- 
REPRÆSENTANTER

AGC BIOLOGICS A/S
 Î Anisha Singh Kaushal

ALK-ABELLO A/S
 Î Anja Leah Price Saunte

BIONEER A/S
 Î Nana Blichert Haunstrup

CHR HANSEN A/S
 Î Line Højholdt Hansen

DANSK AVISTRYK A/S
 Î Lasse Rasmus Hassert Lønstrup
 Î Mark Plovstrup Goldmann

LEO PHARMA A/S
 Î Lasse Gudmand Lading

NOVO NORDISK A/S – 6AB
 Î Camilla Revsbæk

NOVO NORDISK A/S – NN1
 Î Britta Pedersen
 Î Christina Barradas Andersen
 Î Maja Rome Larsen

SENIORKLUBBEN 
IMI HOVEDSTADEN

Kontakt og tilmelding: Jan Byvard 
2491 8325 / byvard@gmail.com

MEDLEMSMØDER OG FOREDRAG
25/4  Valby Kulturhus kl. 10.00 

Jeannet Ulrikkeholm – musikalsk 
foredrag med sange fra Jeppe 
Aakjær til Elvis Presley.

30/5  HK-Huset kl. 10.00 
De samspilsramte 7 spillemænd, 
et orkester fuld af numre. Sang 
og musik, viser og slagere – syng 
med.

ARRANGEMENTER
17/5  Kajen ved Amaliehaven kl. 11.15 

Madpakke-sejltur med Nettobå-
dene. Tur bag om Holmen og 
ind i Nordhavn, sluttende ved 
Gammel Strand. Alle tager selv 
mad og drikkelse med, skibet er 
overdækket og med borde. Vi 
sørger for en lille én.

14/6  Pederstrupvej 73-75, 
2750 Ballerup kl. 12.00 
HK Sommertur til Konditorgår-
den i Pederstrup. Klubbens 
medlemmer med ledsager får 
en dejlig frokost med drikkeva-
rer samt kaffe og kage i skønne 
omgivelser.

FØLG @IMIHOVEDSTADEN 
PÅ INSTAGRAM
Er du elev eller relativt ny på arbejdsmarkedet? 
Følg os på Instagram og få nyt om relevante kurser, tips 
til lønforhandling og gyldne hacks til dit arbejdsliv.

GRAFISK SENIORKLUB

Klub for grafiske seniorer, der i deres 
arbejdsliv har været ansat på en grafisk 
arbejdsplads. Vi holder vores møder 
i Oasen, Kulturstationen Vanløse, den 
anden tirsdag i måneden kl. 11.00.

ARRANGEMENTER
10/5  Summemøde, hvor vi kan tale 

med hinanden. På denne dag 
kommer »Hvide sokker« des-
uden og sikrer en god stemning. 
Der vil være mulighed for at 
købe billetter til bakketur og 
sensommertur.

14/6  Bakketur. Vores meget popu-
lære bakketur starter som sæd-
vanlig med et »pitstop« kl. 11.00 
nogle hundrede meter efter de 
røde porte. Kl. 11.30 fortsætter 
vi op til Den Hvide Hest, hvor vi 
skal have en lækker buffet og 
kaffe.

Ultimo august
  Sensommertur – turen var ikke 

endeligt planlagt ved deadline 
på dette blad. Læs mere på 
www.hkgrafisk-seniorklub.dk

BESTYRELSEN
Formand: Diana Lorentzen
2028 3123 · dianalorentzen@gmail.com
Næstformand: Carsten Pedersen
2040 5574 · clspedersen2@gmail.com
Kasserer: Erik Tofte
5118 1261 · erik.barmand@gmail.com
Sekretær: Else Brønnum
2122 8395 · p-korff@dlgtele.dk
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HER ER NOGET AF DEN 

ARBEJDSKRAFT,  
I EFTERSPØRGER

Venlig hilsen
Peter Jacques Jensen

Formand for HK it, medie & industri Hovedstaden
Tlf. 30 36 70 44

Lige nu er der paradoksalt nok 40 unge, dygtige 
labo rantstuderende i hovedstadsområdet, der si-
den 1. februar har manglet en praktikplads. De står 
klar til at færdiggøre deres uddannelse på jeres 
spændende virksomheder. Klar til på sigt at blive 
en fast del af den arbejdsstyrke, som skal  sikre, at  
I også fremover kan konkurrere på topplan. 

Vi ved, nogle af jer er bekymrede over mangel på 
arbejdskraft. Vi kan også se, at jeres organisation, 
Dansk Industri, bruger en masse kræfter på at over-

bevise Folketinget, medierne og offentligheden 
om, at det skal være endnu lettere at importere 
arbejds kraft – ikke bare fra EU, men fra hele verden.

Men I har overset en oplagt mulighed for selv at 
skaffe flere uddannede laboranter – et område hvor 
vi har rekordlav ledighed i hovedstadsområdet. 

Det kræver bare lige, at I tager imod de unge 
mennesker og giver dem muligheden for at blive 
en del af jeres hold.

KÆRE

VI HJÆLPER GERNE – BARE SIG TIL.

Lundbeck
LEO Pharma

SSI Diagnostica
Coloplast

Brenntag Biosector

Agilent
Chr. Hansen

Eurofins
Haldor Topsøe

Xellia

Orkla Health
FMC

Radiometer Medical
CO‑RO Food
AJ Vaccines

En hånd til arbejdsgiverne 
IMI har haft annonce i avisen for at støtte de mange laborantpraktikanter uden praktikplads

F redag den 4. marts kunne læ-
serne af Berlingske Business se 
modstående helsidesannonce. 

Annoncen var IMI’s ud-
strakte hånd til arbejdsgivere, som 
klager over mangel på arbejdskraft: På 
laborantområdet er det oplagt at tage 
en af de 40 laborantstuderende i ho-
vedstadsområdet, der mangler prak-
tikplads.

– Vi fik idéen til annoncen i vores afde-
lingsbestyrelse og har også drøftet den 
med en række tillidsrepræsentanter, for-
tæller IMI-formand Peter Jacques Jensen.

HELDIGVIS IKKE MED
På AGC Biologics i Søborg fik annon-
cen en håndgribelig effekt. AGC op-
træder ikke selv i annoncen, og det var 
der glæde over, da tillidsrepræsentant 
Kianoush Kangarlou Hansen fremviste 
den i virksomhedens samarbejdsudvalg.

– Jeg delte min glæde med samar-
bejdsudvalget over vores egen indsats 
med praktikanter, fortæller Kianoush.

Efter mødet skrev hun alligevel til 
flere afdelingsledere for at høre, om no-
gen kunne bruge en ekstra praktikant.

– To afdelinger har nu annonceret ef-
ter en praktikant, og en tredje overve-
jer, fortæller Kianoush.

Peter Jacques Jensen glæder sig 
over de nye praktikpladser på AGC.

– Det er fedt at se, at vi kan rykke no-
get, når vi gør tingene sammen med 
vores dygtige tillidsrepræsentanter. 
Kianoush havde ovenikøbet i forve-
jen fået sin virksomhed til at tage flere 
praktikanter, så det er rigtig sejt. 

LARS M
ADSEN 

EKS-SKOLENS (ANNONCELAYOUT)


