
TEMADAG:  
HK-FAGLIGHEDERNE I FOKUS  

 



Agenda 

Udfyld agendaen som en normal 
tekstslide. 
 
Tidspunkt og sidetal 
For at tilføje tidspunkt eller sidetal trykkes 
”Tab” og markøren flyttes til højre og 
teksten højrestilles automatisk. Tryk ”Enter 
for at skifte til næste linje i agendaen. 



TÆT PÅ 
MEDLEMMERNES 
FAGLIGHED 
MIKKEL WOLF RASMUSSEN, DIRECTOR ADVICE A/S 

LOUISE KJÆR MANSFELDT, SENIOR ADVISOR ADVICE A/S 

 



Overgang til 
statements 

Slide til store statements og overgange i 
præsentationen. De store statements 
underbygger flowet og kan bruges til at 
fremhæve vigtige pointer i 
præsentationen. 
 
Sort er primær baggrundsfarve 
Sort som baggrundsfarve er den primære 
version og bruges som standard. Der kan 
suppleres med statement-slides med hvid 
og gul baggrund for at skabe afveksling i 
præsentationen. 
 
Skriv korte tekster 
Det er ikke meningen, at teksten skal fylde 
hele sliden. Fokuser på at skrive korte 
budskaber. 
 
Skriftstørrelse 
Brug en skriftstørrelse 54 som 
udgangspunkt og undgå så vidt muligt at 
tilpasse størrelsen, da det giver et mindre 
sammenhængende udtryk. 



Overgang til 
statements 

Slide til store statements og overgange i 
præsentationen. De store statements 
underbygger flowet og kan bruges til at 
fremhæve vigtige pointer i 
præsentationen. 
 
Sort er primær baggrundsfarve 
Sort som baggrundsfarve er den primære 
version og bruges som standard. Der kan 
suppleres med statement-slides med hvid 
og gul baggrund for at skabe afveksling i 
præsentationen. 
 
Skriv korte tekster 
Det er ikke meningen, at teksten skal fylde 
hele sliden. Fokuser på at skrive korte 
budskaber. 
 
Skriftstørrelse 
Brug en skriftstørrelse 54 som 
udgangspunkt og undgå så vidt muligt at 
tilpasse størrelsen, da det giver et mindre 
sammenhængende udtryk. 

 
HK-faglighederne binder Danmark 
sammen og skaber værdi for 
virksomhederne. 



Overgang til 
statements 

Slide til store statements og overgange i 
præsentationen. De store statements 
underbygger flowet og kan bruges til at 
fremhæve vigtige pointer i 
præsentationen. 
 
Sort er primær baggrundsfarve 
Sort som baggrundsfarve er den primære 
version og bruges som standard. Der kan 
suppleres med statement-slides med hvid 
og gul baggrund for at skabe afveksling i 
præsentationen. 
 
Skriv korte tekster 
Det er ikke meningen, at teksten skal fylde 
hele sliden. Fokuser på at skrive korte 
budskaber. 
 
Skriftstørrelse 
Brug en skriftstørrelse 54 som 
udgangspunkt og undgå så vidt muligt at 
tilpasse størrelsen, da det giver et mindre 
sammenhængende udtryk. 

 
Faglighed er vigtigere end 
nogensinde!- for medlemmerne, 
virksomhederne og HK/Privat. 
 



Overgang til 
statements 

Slide til store statements og overgange i 
præsentationen. De store statements 
underbygger flowet og kan bruges til at 
fremhæve vigtige pointer i 
præsentationen. 
 
Sort er primær baggrundsfarve 
Sort som baggrundsfarve er den primære 
version og bruges som standard. Der kan 
suppleres med statement-slides med hvid 
og gul baggrund for at skabe afveksling i 
præsentationen. 
 
Skriv korte tekster 
Det er ikke meningen, at teksten skal fylde 
hele sliden. Fokuser på at skrive korte 
budskaber. 
 
Skriftstørrelse 
Brug en skriftstørrelse 54 som 
udgangspunkt og undgå så vidt muligt at 
tilpasse størrelsen, da det giver et mindre 
sammenhængende udtryk. 

 
Faglig udvikling skaber 
arbejdsglæde. 7 ud af 10 mener, at 
det er vigtigt for arbejdsglæden, at 
de har mulighed for at udvikle sig 
fagligt.  
 



Overgang til 
statements 

Slide til store statements og overgange i 
præsentationen. De store statements 
underbygger flowet og kan bruges til at 
fremhæve vigtige pointer i 
præsentationen. 
 
Sort er primær baggrundsfarve 
Sort som baggrundsfarve er den primære 
version og bruges som standard. Der kan 
suppleres med statement-slides med hvid 
og gul baggrund for at skabe afveksling i 
præsentationen. 
 
Skriv korte tekster 
Det er ikke meningen, at teksten skal fylde 
hele sliden. Fokuser på at skrive korte 
budskaber. 
 
Skriftstørrelse 
Brug en skriftstørrelse 54 som 
udgangspunkt og undgå så vidt muligt at 
tilpasse størrelsen, da det giver et mindre 
sammenhængende udtryk. 

 
Vigtigst for arbejdsglæden er 
balance, anerkendelse, loyalitet, 
tryghed og faglige udfordringer. 
Det største gap mellem ønske og 
virkelighed findes ift. lønnen. 



Overgang til 
statements 

Slide til store statements og overgange i 
præsentationen. De store statements 
underbygger flowet og kan bruges til at 
fremhæve vigtige pointer i 
præsentationen. 
 
Sort er primær baggrundsfarve 
Sort som baggrundsfarve er den primære 
version og bruges som standard. Der kan 
suppleres med statement-slides med hvid 
og gul baggrund for at skabe afveksling i 
præsentationen. 
 
Skriv korte tekster 
Det er ikke meningen, at teksten skal fylde 
hele sliden. Fokuser på at skrive korte 
budskaber. 
 
Skriftstørrelse 
Brug en skriftstørrelse 54 som 
udgangspunkt og undgå så vidt muligt at 
tilpasse størrelsen, da det giver et mindre 
sammenhængende udtryk. 

 
Forandringer udfordrer fagligheden. 
Man skal selv kunne forklare sin 
værdi og legitimitet. 



Overgang til 
statements 

Slide til store statements og overgange i 
præsentationen. De store statements 
underbygger flowet og kan bruges til at 
fremhæve vigtige pointer i 
præsentationen. 
 
Sort er primær baggrundsfarve 
Sort som baggrundsfarve er den primære 
version og bruges som standard. Der kan 
suppleres med statement-slides med hvid 
og gul baggrund for at skabe afveksling i 
præsentationen. 
 
Skriv korte tekster 
Det er ikke meningen, at teksten skal fylde 
hele sliden. Fokuser på at skrive korte 
budskaber. 
 
Skriftstørrelse 
Brug en skriftstørrelse 54 som 
udgangspunkt og undgå så vidt muligt at 
tilpasse størrelsen, da det giver et mindre 
sammenhængende udtryk. 

”Jeg får flere og flere opgaver ude i forkontoret. 
Det er eleverne, der får lov til at stå inde ved 

stolen med tandlægen – det kan jeg godt være 
lidt ærgerlig over – jeg kommer længere og 

længere væk fra min faglighed.”  



HK/Privat 

Arbejdsgiver Medlem 

Vilkår  

Faglighed 

Forventninger 



Overgang til 
statements 

Slide til store statements og overgange i 
præsentationen. De store statements 
underbygger flowet og kan bruges til at 
fremhæve vigtige pointer i 
præsentationen. 
 
Sort er primær baggrundsfarve 
Sort som baggrundsfarve er den primære 
version og bruges som standard. Der kan 
suppleres med statement-slides med hvid 
og gul baggrund for at skabe afveksling i 
præsentationen. 
 
Skriv korte tekster 
Det er ikke meningen, at teksten skal fylde 
hele sliden. Fokuser på at skrive korte 
budskaber. 
 
Skriftstørrelse 
Brug en skriftstørrelse 54 som 
udgangspunkt og undgå så vidt muligt at 
tilpasse størrelsen, da det giver et mindre 
sammenhængende udtryk. 

 
På tværs af medlemmernes jobs, 
opgaver og fagligheder går fire 
typiske roller igen. 



Agenda 

Udfyld agendaen som en normal 
tekstslide. 
 
Tidspunkt og sidetal 
For at tilføje tidspunkt eller sidetal trykkes 
”Tab” og markøren flyttes til højre og 
teksten højrestilles automatisk. Tryk ”Enter 
for at skifte til næste linje i agendaen. 

DE FIRE GENNEMGÅENDE ROLLER 
 

KOORDINATOREN 

Brobygger der binder mennesker,   
systemer og processer sammen

KONSULENTEN 

Klæder andre på med sin viden og binder 
data, viden og beslutninger sammen

KONTROLLANTEN 

Sikrer kvalitet og forbindelse til fastsatte 
processer, retningslinjer, værdier 

DRIFTER 

Er i maskinrummet som et tandhjul og 
fundament for, at alt andet fungerer



Overgang til 
statements 

Slide til store statements og overgange i 
præsentationen. De store statements 
underbygger flowet og kan bruges til at 
fremhæve vigtige pointer i 
præsentationen. 
 
Sort er primær baggrundsfarve 
Sort som baggrundsfarve er den primære 
version og bruges som standard. Der kan 
suppleres med statement-slides med hvid 
og gul baggrund for at skabe afveksling i 
præsentationen. 
 
Skriv korte tekster 
Det er ikke meningen, at teksten skal fylde 
hele sliden. Fokuser på at skrive korte 
budskaber. 
 
Skriftstørrelse 
Brug en skriftstørrelse 54 som 
udgangspunkt og undgå så vidt muligt at 
tilpasse størrelsen, da det giver et mindre 
sammenhængende udtryk. 

 
En fagforening.  
13 fagområder. 



Punktopstilling 
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Punktopstilling med bullits. 

Brug ”Forøg indrykning” og ”Formindsk 
indrykning” til at nye niveauer i 

punktopstillingen. 

•  Demografi – hvem er de? Køn, alder, erfaring, titel 
•  Hvad laver de? Helt konkret og i opgavetyper 
•  Portrætter og citater til inspiration 
•  Hvordan skaber de værdi? 
•  Hvad er deres roller? 
•  Hvad er vigtigt for dem? 
•  Hvad kan de, og hvad vil de kunne? 
•  Hvilke udfordringer står de over for? 
•  Hvad ønsker de fra HK/Privat? 

FAGOMRÅDERNE SOM VÆRKTØJ 



Overgang til 
statements 

Slide til store statements og overgange i 
præsentationen. De store statements 
underbygger flowet og kan bruges til at 
fremhæve vigtige pointer i 
præsentationen. 
 
Sort er primær baggrundsfarve 
Sort som baggrundsfarve er den primære 
version og bruges som standard. Der kan 
suppleres med statement-slides med hvid 
og gul baggrund for at skabe afveksling i 
præsentationen. 
 
Skriv korte tekster 
Det er ikke meningen, at teksten skal fylde 
hele sliden. Fokuser på at skrive korte 
budskaber. 
 
Skriftstørrelse 
Brug en skriftstørrelse 54 som 
udgangspunkt og undgå så vidt muligt at 
tilpasse størrelsen, da det giver et mindre 
sammenhængende udtryk. 

 
 
I er 71.566 medlemmer ude i 
Danmarks private virksomheder. 



Punktopstilling 
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Punktopstilling med bullits. 

Brug ”Forøg indrykning” og ”Formindsk 
indrykning” til at nye niveauer i 

punktopstillingen. 

# Alle medlemmer 

HVAD LAVER MEDLEMMERNE? 

Kilde: Advice survey N=2.318 



Overgang til 
statements 

Slide til store statements og overgange i 
præsentationen. De store statements 
underbygger flowet og kan bruges til at 
fremhæve vigtige pointer i 
præsentationen. 
 
Sort er primær baggrundsfarve 
Sort som baggrundsfarve er den primære 
version og bruges som standard. Der kan 
suppleres med statement-slides med hvid 
og gul baggrund for at skabe afveksling i 
præsentationen. 
 
Skriv korte tekster 
Det er ikke meningen, at teksten skal fylde 
hele sliden. Fokuser på at skrive korte 
budskaber. 
 
Skriftstørrelse 
Brug en skriftstørrelse 54 som 
udgangspunkt og undgå så vidt muligt at 
tilpasse størrelsen, da det giver et mindre 
sammenhængende udtryk. 



Overgang til 
statements 

Slide til store statements og overgange i 
præsentationen. De store statements 
underbygger flowet og kan bruges til at 
fremhæve vigtige pointer i 
præsentationen. 
 
Sort er primær baggrundsfarve 
Sort som baggrundsfarve er den primære 
version og bruges som standard. Der kan 
suppleres med statement-slides med hvid 
og gul baggrund for at skabe afveksling i 
præsentationen. 
 
Skriv korte tekster 
Det er ikke meningen, at teksten skal fylde 
hele sliden. Fokuser på at skrive korte 
budskaber. 
 
Skriftstørrelse 
Brug en skriftstørrelse 54 som 
udgangspunkt og undgå så vidt muligt at 
tilpasse størrelsen, da det giver et mindre 
sammenhængende udtryk. 



DE 13 FAGOMRÅDER 
MEDLEMMER I % FORDELT 
PÅ DE 13 FAGOMRÅDER *

Administration 31,0 ca.  22.000
Grafisk 4,4 ca.  3.000
HR 1,4 ca.  1.000
It 5,6 ca.  4.000
Kommunikation 
& markedsførening 1,0 ca.  700
Kundeservice 9,9 ca.  7.000
Laboratorie- 
& miljøarbejde 5,5 ca.  4.000
Ledelse 1,6 ca.  1.200
Logistik & spedition 3,7 ca.  3.000
Rådgivning, vejledning 
& sagsbehandling 6,0 ca.  4.500
Salg & indkøb 4,1 ca.  3.000
Sundhed 5,2 ca.  4.000
Økonomi 10,8 ca.  8.000
Andet 9,8
Hvert fagområde har sin egen farvekode, som går igen i hele fagoplægget.

Forandringer 
udfordrer 
fagligheden

Arbejdsmarkedet vil ændre 
sig drastisk over de kommende år. 
Digitalisering, automatisering og 
konkurrence fra andre lande betyder, 
at hele funktioner, rutineprægede ar-
bejdsopgaver og traditionelle admini-
strative arbejdspladser vil forsvinde. 
Den udvikling vil påvirke de mange og 
meget forskellige medlemmer, som 
HK/Privat organiserer.

Virksomhederne efterspørger 
specialiseret viden og evnen til at 
udvikle sig sammen med virksomhe-
den. Medlemmerne skal bevæge sig 
fagligt, og de skal gøre det hurtigere 
end i dag. Det er ikke nok at vide, 
hvad man kan, hvis man ikke kan 
forklare det. Det er ikke nok at have 
retten til at uddanne sig, hvis man 
ikke selv tager initiativ.

Medlemmerne oplever allerede 
forandringerne. De er i høj grad 
bevidste om arbejdsmarkedets 
udvikling og udfordringer, og de er i 
stort omfang klar til at møde udfor-
dringerne. Men de har brug for hjælp. 
Det kræver, at HK/Privat rådgiver, 
inspirerer og styrker medlemmerne 
til at udvikle sig og synliggøre deres 
faglige værdi.

⁄⁄  3 ud af 4 medlemmer forventer, at 
effektivisering og optimering i nogen, høj eller 
meget høj grad vil få betydning for  deres job

⁄⁄  Virksomhederne efterspørger mere 
udviklingsarbejde. Kun 1 ud af 5 af 
medlemmerne har primært fokus her

⁄⁄  2 ud af 3 forventer, at konkurrencepresset 
fra andre virksomheder vil vokse.

⁄⁄  2 ud af 3 medlemmer varetager primært 
driftsopgaver

⁄⁄  Hver 5. har udviklingsopgaver

⁄⁄  3 ud af 10 føler ikke, at de kan dokumentere 
deres nuværende kompetencer

⁄⁄  Godt og vel hver 3. vil gerne have flere 
opgaver, som handler om udvikling og 
projektledelse

⁄⁄  9 ud af 10 svarer, at det er vigtigt for arbejds-
glæden, at de kan udvikle sig fagligt

⁄⁄  7 ud af 10 mener, at it og digitalisering vil få 
større betydning.
 
⁄⁄  Kun halvdelen af medlemmerne føler sig 
rigtig trygge i ansættelsen

Hvem er 
medlemmerne?

9 %
10 %
2 %
3 %
8 %
5 %
5 %
8 %
7 %
6 %
9 %
10 %
11 %

MÆND  KVINDER 
15 % 85 %

70 % 30 %

38 % 62 %

68 % 32 %

25 % 75 %

22 % 78 %

15 % 85 %

52 % 48 %

57 % 43 %

20 % 80 %

34 % 66 %

3 % 97 %

12 % 88 %

OVERENSKOMST
 JA NEJ

57 % 43 %

82 % 18 %

91 % 9 %

61 % 39 %

54 % 46 %

67 % 33 %

86 % 14 %

66 % 34 %

62 % 38 %

61 % 39 %

60 % 40 %

73 % 27 %

50 % 50 %

Hvor står 
medlemmerne?

FRONTLØBERNE der allerede indtager nye roller og opgaver og ser jobbet som en karriere. 
HK’ERe PÅ VEJ har indset behovet for faglig udvikling, men kan være usikre på at kaste sig ud i det. 
DE UDFORDREDE mangler faglig udvikling. Det er som oftest længe siden de har været på skolebænken.
 

NORDJYLLAND

10 %
9 %
3 %
13 %
6 %
9 %
3 %
9 %
12 %
9 %
12 %
11 %
12 %

12 %
21 %
3 %
14 %
16 %
9 %
6 %
11 %
14 %
14 %
14 %
13 %
13 %

13 %
19 %
6 %
7 %
9 %
9 %
10 %
10 %
23 %
11 %
15 %
13 %
14 %

9 %
8 %
2 %
8 %
5 %
6 %
4 %
7 %
7 %
9 %
9 %
9 %
9 %

25 %
1 %

77 %
23 %
24 %
46 %
2 %

35 %
17 %
39 %
12 %
25 %
21 %

11 %
25 %
5 %

29 %
27 %
9 %

56 %
12 %
9 %
4 %

23 %
6 %
11 %

11 %
7 %
3 %
3 %
5 %
7 %
14 %
8 %
11 %
8 %
6 %
13 %
9 %

TRYGHED 
I JOBBET

 TRYG UTRYG

DE FIRE ROLLER 
I VIRKSOMHEDEN
Medlemmernes værdiska-
belse kan opsummeres i 
fire gennemgående roller i 
virksomhederne. Rollerne be-
skriver bestemte funktioner, 
opgavetyper og kompetencer. 
For de fleste medlemmer vil 
deres job indeholde elemen-
ter af flere af rollerne. For den 
enkelte vil nogle roller fylde 
mere end andre, men det kan 
forventes, at stadigt flere job 
vil forudsætte opgaver og 
kompetencer inden for alle 
fire roller.

■ ADMINISTRATION
■ GRAFISK
■ HR
■ IT
■ KOMMUNIKATION & MARKEDSFØRING
■ KUNDESERVICE
■ LABORATORIE & MILJØARBEJDE
■ LEDELSE
■ LOGISTIK & SPEDITION
■ RÅDGIVNING, VEJLEDNING & SAGSBEHANDLING
■ SALG & INDKØB
■ SUNDHED
■ ØKONOMI
 

MIDTVEST ØSTJYLLAND

SYDJYLLAND MIDT SJÆLLAND HK SERVICE 
HOVEDSTADEN

HK IT, MEDIE 
& INDUSTRI

KOORDINATOR

⁄ Sikrer, at systemer, processer, mennesker, 
produkter hænger sammen.

⁄ Styrer, koordinerer, kontrollerer og forbedrer 
processer. Hjælper andre med at løse deres 
opgaver, så målene nås.

⁄ Sikrer sammenhæng og overgange mellem 
interne og eksterne processer og bygger bro 
mellem eget arbejdsområde og afdelinger og 
medarbejdergrupper.

⁄ Får ting til at ske på det praktiske niveau, når 
beslutninger og nye tiltag skal implementeres.

KONSULENT

⁄ Opsamler, omsætter og formidler proaktivt viden 
og data til ledelsesinformation og beslutnings-
grundlag for ledelse og andre medarbejdere.

⁄ Lever både strategisk og ad hoc-rådgivning og 
sparring ud fra viden og faglig ekspertise.

⁄ Superbruger, der oplærer andre i brug af virk-
somhedens it-systemer.

⁄ Bidrager proaktivt med viden ud fra ekspertise 
og praktisk indsigt til udvikling af processer, 
systemer og værdikæder i virksomheden og i 
forhold til kunder og samarbejdspartnere.

KONTROLLANT

⁄ Kvalitetsmæssig basstopper på 
dokumentation, ydelser, services mm. Videre i 
virksomheden og i forhold til kunder.

⁄ Sikrer stabilitet og overensstemmelse med 
besluttede arbejdsgange, processer mm.

⁄ Overvåger og sikrer, at alle processer, data og 
informationer, der registreres i systemer og 
formidles videre, er korrekte.

DRIFT

⁄ Den udførende, der løser opgaver eller leve-
rer til processer, så andre led i virksomheden 
kan løse deres opgaver.

⁄ Leverer data til virksomhedens systemer 
og er vigtig i forhold til at skabe fremdrift i 
virksomhedens processer.

⁄ Den udførende, der sikrer, at beslutninger og 
tiltag implementeres og kommer i drift.

MEDLEMSTYPERNE FORDELT PÅ FAGOMRÅDER:

■ Frontløberne ■ På vej    ■ Udfordrede

70 %
64 %
85 %
63 %
64 %
66 %
82 %
76 %
69 %
76 %
71 %
84 %
74 %

30 %
36 %
15 %
37 %
36 %
34 %
18 %
24 %
31 %
24 %
29 %
16 %
26 %

Administration
Grafisk

HR
It

Kommunikation & Markedsføring
Kundeservice

Laboratorie & Miljøarbejde
Ledelse

Logistik & Spedition
Rådgivning, Vejledning & Sagsbehandling

Salg & Indkøb
Sundhed
Økonomi

4 % 63 % 33 %
7 % 59 % 34 %
10 % 69 % 21 %
21 % 63 % 16 %
14 % 68 % 18 %
5 % 49 % 46 %
12 % 72 % 16 %
19 % 71 % 10 %
4 % 55 % 41 %
14 % 66 % 20 %
8 % 60 % 32 %
6 % 59 % 35 %
7 % 49 % 44 %

Oversigten viser hvert fagområde fordelt på afdelingerne. Fx har Administration ca. 22.000 medlemmer. 
11 % af dem hører til Nordjylland, 9 % til MidtVest, 12 % til Østjylland osv.



Overgang til 
statements 

Slide til store statements og overgange i 
præsentationen. De store statements 
underbygger flowet og kan bruges til at 
fremhæve vigtige pointer i 
præsentationen. 
 
Sort er primær baggrundsfarve 
Sort som baggrundsfarve er den primære 
version og bruges som standard. Der kan 
suppleres med statement-slides med hvid 
og gul baggrund for at skabe afveksling i 
præsentationen. 
 
Skriv korte tekster 
Det er ikke meningen, at teksten skal fylde 
hele sliden. Fokuser på at skrive korte 
budskaber. 
 
Skriftstørrelse 
Brug en skriftstørrelse 54 som 
udgangspunkt og undgå så vidt muligt at 
tilpasse størrelsen, da det giver et mindre 
sammenhængende udtryk. 

 
95% af medlemmerne kan 
identificere sig med et af de 13 
fagområder. 



Overgang til 
statements 

Slide til store statements og overgange i 
præsentationen. De store statements 
underbygger flowet og kan bruges til at 
fremhæve vigtige pointer i 
præsentationen. 
 
Sort er primær baggrundsfarve 
Sort som baggrundsfarve er den primære 
version og bruges som standard. Der kan 
suppleres med statement-slides med hvid 
og gul baggrund for at skabe afveksling i 
præsentationen. 
 
Skriv korte tekster 
Det er ikke meningen, at teksten skal fylde 
hele sliden. Fokuser på at skrive korte 
budskaber. 
 
Skriftstørrelse 
Brug en skriftstørrelse 54 som 
udgangspunkt og undgå så vidt muligt at 
tilpasse størrelsen, da det giver et mindre 
sammenhængende udtryk. 

 
Drastiske forandringer er på vej på 
arbejdsmarkedet.  
 



Brødtekst 

23 

Standard tekstslide med tekst i en 
kolonne. 

Brug ”Forøg indrykning” og ”Formindsk 
indrykning” til at skifte mellem brødtekst 

og underoverskrift 

”Jeg ser en fremtid, hvor der er færre ansatte, men 
dem, der er, laver mere komplekse og fagligt 
krævende opgaver.” 

# Administration 



Overgang til 
statements 

Slide til store statements og overgange i 
præsentationen. De store statements 
underbygger flowet og kan bruges til at 
fremhæve vigtige pointer i 
præsentationen. 
 
Sort er primær baggrundsfarve 
Sort som baggrundsfarve er den primære 
version og bruges som standard. Der kan 
suppleres med statement-slides med hvid 
og gul baggrund for at skabe afveksling i 
præsentationen. 
 
Skriv korte tekster 
Det er ikke meningen, at teksten skal fylde 
hele sliden. Fokuser på at skrive korte 
budskaber. 
 
Skriftstørrelse 
Brug en skriftstørrelse 54 som 
udgangspunkt og undgå så vidt muligt at 
tilpasse størrelsen, da det giver et mindre 
sammenhængende udtryk. 

 
7 ud 10 medlemmer har allerede 
oplevet forandringer som følge af 
effektivisering, optimering og 
digitalisering. 



Overgang til 
statements 

Slide til store statements og overgange i 
præsentationen. De store statements 
underbygger flowet og kan bruges til at 
fremhæve vigtige pointer i 
præsentationen. 
 
Sort er primær baggrundsfarve 
Sort som baggrundsfarve er den primære 
version og bruges som standard. Der kan 
suppleres med statement-slides med hvid 
og gul baggrund for at skabe afveksling i 
præsentationen. 
 
Skriv korte tekster 
Det er ikke meningen, at teksten skal fylde 
hele sliden. Fokuser på at skrive korte 
budskaber. 
 
Skriftstørrelse 
Brug en skriftstørrelse 54 som 
udgangspunkt og undgå så vidt muligt at 
tilpasse størrelsen, da det giver et mindre 
sammenhængende udtryk.  

 
 
 

 
"Der kommer flere og flere logistikingeniører ind  - 
de er klædt mere på til fremadrettet at varetage 
udviklingsarbejde. De har en anden og længere 
uddannelse, end vi andre har, og de har flere 
værktøjer, de kan bruge ift. udviklingsarbejde. Det 
er da lidt skræmmende. Der skal jo også være brug 
for sådan nogle som mig."  



Overgang til 
statements 

Slide til store statements og overgange i 
præsentationen. De store statements 
underbygger flowet og kan bruges til at 
fremhæve vigtige pointer i 
præsentationen. 
 
Sort er primær baggrundsfarve 
Sort som baggrundsfarve er den primære 
version og bruges som standard. Der kan 
suppleres med statement-slides med hvid 
og gul baggrund for at skabe afveksling i 
præsentationen. 
 
Skriv korte tekster 
Det er ikke meningen, at teksten skal fylde 
hele sliden. Fokuser på at skrive korte 
budskaber. 
 
Skriftstørrelse 
Brug en skriftstørrelse 54 som 
udgangspunkt og undgå så vidt muligt at 
tilpasse størrelsen, da det giver et mindre 
sammenhængende udtryk. 

 
 
 
 

"Det går stærkt alt sammen. Alt det, man 
indberetter over nettet, og alle de ting man får den 
vej igennem. Udviklingen inden for IT indenfor 
økonomi går stærkt – systemer udvikles hele tiden. 
Så er der de udenlandske opgaver – når vi er i EU 
og Norge. Jeg skal kunne kommunikere på engelsk 
og have styr på landes lovgivning – at kunne flere 
sprog er efterhånden et must."  



Overgang til 
statements 

Slide til store statements og overgange i 
præsentationen. De store statements 
underbygger flowet og kan bruges til at 
fremhæve vigtige pointer i 
præsentationen. 
 
Sort er primær baggrundsfarve 
Sort som baggrundsfarve er den primære 
version og bruges som standard. Der kan 
suppleres med statement-slides med hvid 
og gul baggrund for at skabe afveksling i 
præsentationen. 
 
Skriv korte tekster 
Det er ikke meningen, at teksten skal fylde 
hele sliden. Fokuser på at skrive korte 
budskaber. 
 
Skriftstørrelse 
Brug en skriftstørrelse 54 som 
udgangspunkt og undgå så vidt muligt at 
tilpasse størrelsen, da det giver et mindre 
sammenhængende udtryk. 

 
Medlemmerne kender fremtidens 
krav og ønsker at flytte sig. Men kan 
de gøre det hurtigt nok? 



Overgang til 
statements 

Slide til store statements og overgange i 
præsentationen. De store statements 
underbygger flowet og kan bruges til at 
fremhæve vigtige pointer i 
præsentationen. 
 
Sort er primær baggrundsfarve 
Sort som baggrundsfarve er den primære 
version og bruges som standard. Der kan 
suppleres med statement-slides med hvid 
og gul baggrund for at skabe afveksling i 
præsentationen. 
 
Skriv korte tekster 
Det er ikke meningen, at teksten skal fylde 
hele sliden. Fokuser på at skrive korte 
budskaber. 
 
Skriftstørrelse 
Brug en skriftstørrelse 54 som 
udgangspunkt og undgå så vidt muligt at 
tilpasse størrelsen, da det giver et mindre 
sammenhængende udtryk. 

 
Stærk faglighed, selvledelse og 
kommunikation er det vigtigste for 
at løse opgaverne. Kompetencer ift. 
IT og kommunikation halter. 



Overgang til 
statements 

Slide til store statements og overgange i 
præsentationen. De store statements 
underbygger flowet og kan bruges til at 
fremhæve vigtige pointer i 
præsentationen. 
 
Sort er primær baggrundsfarve 
Sort som baggrundsfarve er den primære 
version og bruges som standard. Der kan 
suppleres med statement-slides med hvid 
og gul baggrund for at skabe afveksling i 
præsentationen. 
 
Skriv korte tekster 
Det er ikke meningen, at teksten skal fylde 
hele sliden. Fokuser på at skrive korte 
budskaber. 
 
Skriftstørrelse 
Brug en skriftstørrelse 54 som 
udgangspunkt og undgå så vidt muligt at 
tilpasse størrelsen, da det giver et mindre 
sammenhængende udtryk. 

 
I fremtiden skal man kunne arbejde 
tværfagligt, have forretnings-
forståelse, kunne koordinere og 
styre samt være innovativ. 



Overgang til 
statements 

Slide til store statements og overgange i 
præsentationen. De store statements 
underbygger flowet og kan bruges til at 
fremhæve vigtige pointer i 
præsentationen. 
 
Sort er primær baggrundsfarve 
Sort som baggrundsfarve er den primære 
version og bruges som standard. Der kan 
suppleres med statement-slides med hvid 
og gul baggrund for at skabe afveksling i 
præsentationen. 
 
Skriv korte tekster 
Det er ikke meningen, at teksten skal fylde 
hele sliden. Fokuser på at skrive korte 
budskaber. 
 
Skriftstørrelse 
Brug en skriftstørrelse 54 som 
udgangspunkt og undgå så vidt muligt at 
tilpasse størrelsen, da det giver et mindre 
sammenhængende udtryk. 

”Drift er blevet mindre vigtig, og vejleder/
konsulentrollen er blevet større. Samtidig er der 
mindre administration – det meste udregnes via 
nettet i databaser, så sørger vi for at proppe ind i 
maskineriet. Det bliver mere og mere digitaliseret 
og automatiseret.  



Overgang til 
statements 

Slide til store statements og overgange i 
præsentationen. De store statements 
underbygger flowet og kan bruges til at 
fremhæve vigtige pointer i 
præsentationen. 
 
Sort er primær baggrundsfarve 
Sort som baggrundsfarve er den primære 
version og bruges som standard. Der kan 
suppleres med statement-slides med hvid 
og gul baggrund for at skabe afveksling i 
præsentationen. 
 
Skriv korte tekster 
Det er ikke meningen, at teksten skal fylde 
hele sliden. Fokuser på at skrive korte 
budskaber. 
 
Skriftstørrelse 
Brug en skriftstørrelse 54 som 
udgangspunkt og undgå så vidt muligt at 
tilpasse størrelsen, da det giver et mindre 
sammenhængende udtryk. 

 
Driftsopgaver vil forsvinde. 6 ud af 
10 arbejder primært med 
driftsopgaver. 



Overgang til 
statements 

Slide til store statements og overgange i 
præsentationen. De store statements 
underbygger flowet og kan bruges til at 
fremhæve vigtige pointer i 
præsentationen. 
 
Sort er primær baggrundsfarve 
Sort som baggrundsfarve er den primære 
version og bruges som standard. Der kan 
suppleres med statement-slides med hvid 
og gul baggrund for at skabe afveksling i 
præsentationen. 
 
Skriv korte tekster 
Det er ikke meningen, at teksten skal fylde 
hele sliden. Fokuser på at skrive korte 
budskaber. 
 
Skriftstørrelse 
Brug en skriftstørrelse 54 som 
udgangspunkt og undgå så vidt muligt at 
tilpasse størrelsen, da det giver et mindre 
sammenhængende udtryk. 

 
Virksomhederne efterspørger mere 
udviklingsarbejde. Kun 1 ud af 5 af 
medlemmerne har primært fokus 
her. 



Overgang til 
statements 

Slide til store statements og overgange i 
præsentationen. De store statements 
underbygger flowet og kan bruges til at 
fremhæve vigtige pointer i 
præsentationen. 
 
Sort er primær baggrundsfarve 
Sort som baggrundsfarve er den primære 
version og bruges som standard. Der kan 
suppleres med statement-slides med hvid 
og gul baggrund for at skabe afveksling i 
præsentationen. 
 
Skriv korte tekster 
Det er ikke meningen, at teksten skal fylde 
hele sliden. Fokuser på at skrive korte 
budskaber. 
 
Skriftstørrelse 
Brug en skriftstørrelse 54 som 
udgangspunkt og undgå så vidt muligt at 
tilpasse størrelsen, da det giver et mindre 
sammenhængende udtryk. 

 
Skjult erfaring er i fare. Kun 6 ud af 
10 kan dokumentere, hvad de kan. 



Overgang til 
statements 

Slide til store statements og overgange i 
præsentationen. De store statements 
underbygger flowet og kan bruges til at 
fremhæve vigtige pointer i 
præsentationen. 
 
Sort er primær baggrundsfarve 
Sort som baggrundsfarve er den primære 
version og bruges som standard. Der kan 
suppleres med statement-slides med hvid 
og gul baggrund for at skabe afveksling i 
præsentationen. 
 
Skriv korte tekster 
Det er ikke meningen, at teksten skal fylde 
hele sliden. Fokuser på at skrive korte 
budskaber. 
 
Skriftstørrelse 
Brug en skriftstørrelse 54 som 
udgangspunkt og undgå så vidt muligt at 
tilpasse størrelsen, da det giver et mindre 
sammenhængende udtryk. 

 
Men mere end hver fjerde føler sig 
utryg i ansættelsen. 



Overgang til 
statements 

Slide til store statements og overgange i 
præsentationen. De store statements 
underbygger flowet og kan bruges til at 
fremhæve vigtige pointer i 
præsentationen. 
 
Sort er primær baggrundsfarve 
Sort som baggrundsfarve er den primære 
version og bruges som standard. Der kan 
suppleres med statement-slides med hvid 
og gul baggrund for at skabe afveksling i 
præsentationen. 
 
Skriv korte tekster 
Det er ikke meningen, at teksten skal fylde 
hele sliden. Fokuser på at skrive korte 
budskaber. 
 
Skriftstørrelse 
Brug en skriftstørrelse 54 som 
udgangspunkt og undgå så vidt muligt at 
tilpasse størrelsen, da det giver et mindre 
sammenhængende udtryk. 

”…Jeg er bange for, om 
mit job er her i 

fremtiden, og om jeg 
sprogligt kan følge med” 

#Salg & indkøb, 
Demand Planner   

”…Jeg tilhører en 
uddøende race – der 
bliver brug for færre af 

min slags…” 
#Grafisk, Trykker 



Punktopstilling 

36 

Punktopstilling med bullits. 

Brug ”Forøg indrykning” og ”Formindsk 
indrykning” til at nye niveauer i 

punktopstillingen. 

På vej Udfordret Frontløber 



Brødtekst 
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Standard tekstslide med tekst i en 
kolonne. 

Brug ”Forøg indrykning” og ”Formindsk 
indrykning” til at skifte mellem brødtekst 

og underoverskrift 

1. HK/Privat er god, når man er ledig og opfattes primært som 
stærk for ledige 

2. HK/Privat er stærke på det tværfaglige fx projektledelse og 
coaching m.m. 

3. HK/Privat er stærke på TR- og AMR-arbejde og tilbyder mange 
relevante kurser og rådgivning om disse emner 

4. HK/Privat mangler indblik i medlemmernes faglighed, og hvad 
de har behov for 

5. HK/Privat tilbyder ikke (umiddelbart) relevante fag-faglige 
kurser  

MEDLEMMERNES OPFATTELSE 



MEDLEMMERNES ØNSKER 

1. Skal forstå medlemmernes faglighed og behov for udvikling 
2. Tilbyde målrettede kurser og efteruddannelse 



Overgang til 
statements 

Slide til store statements og overgange i 
præsentationen. De store statements 
underbygger flowet og kan bruges til at 
fremhæve vigtige pointer i 
præsentationen. 
 
Sort er primær baggrundsfarve 
Sort som baggrundsfarve er den primære 
version og bruges som standard. Der kan 
suppleres med statement-slides med hvid 
og gul baggrund for at skabe afveksling i 
præsentationen. 
 
Skriv korte tekster 
Det er ikke meningen, at teksten skal fylde 
hele sliden. Fokuser på at skrive korte 
budskaber. 
 
Skriftstørrelse 
Brug en skriftstørrelse 54 som 
udgangspunkt og undgå så vidt muligt at 
tilpasse størrelsen, da det giver et mindre 
sammenhængende udtryk. 

 
I bliver relevante ved at forstærke faglige 
identiteter.  
Styrke medlemmernes selvværd og 
viden om deres værdiskabelse. 
Styrke medlemmernes evne til at forklare 
deres faglige identitet og værdi. 
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