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TR-kurser for privatansatte tillidsvalgte

1. halvår 2019

Kære tillidsrepræsentanter og suppleanter
 
At gøre en forskel for fællesskabet på et moderne arbejdsmarked er i høj 
grad et spørgsmål om indsigt og kompetencer - der forventes en professionel 
tilgang til de udfordringer, som man støder på i sit virke. Både i de interne 
relationer mellem djøferne, til forhandlinger med ledelsen om løsninger og 
invitationer til at komme ind i virksomhedens maskinrum, hvor strategier 
bliver lagt.

Djøfs mål er at klæde jer bedst muligt på til disse udfordringer gennem både 
rådgivning og sparring fra Djøf og via kompetencegivende kurser målrettet 
jer som tillidsvalgte. De kurser, kan du læse mere om i dette katalog. Vær 
opmærksom på, de fleste af dem er både for private og offentlige tillids-
valgte.

I Djøf har vi et særligt fokus på fremtidens arbejdsmarked. Fremtidens 
arbejdsmarked vil også påvirke jer som tillidsrepræsentanter. Jeg kan i 

den forbindelse kun anbefale vores seminar for tillidsrepræsentanter 
i januar måned, hvor vi netop har fokus på, hvordan vi ser fremti-
dens arbejdsmarked og ikke mindst, hvilken betydning det har for 
tillidshvervet.

Vær også opmærksom på, at det fortsat er muligt at deltage i IDA’s 
kurser for tillidsvalgte.

Vi håber, kurserne finder jeres interesse, og vi glæder os til at 
møde jer.

 
Med venlig hilsen
 
Henrik Funder
Formand for Djøf Privat



Jura, rammer og regler 
Regelkompasset 08.01.19 2 København

Bliv TR ekspert på løn 14.03.19 2 Korsør 

Kom godt fra start som privatansat tillidsvalgt 04.04.19 1 København 

Brush up på overenskomst og lønsystem 03.04.19 2 København

Regelkompasset 13.05.19 2 Aarhus

HR og Kommunikation
Kommunikation og sparring i praksis 22.01.19 1 København

Møde og procesledelse 06.02.19 2 København

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 05.03.19 2 København

Retorik I 12.03.19 2 København 

Næste skridt i din karriere 29.04.19 1 Aarhus

Kommunikation og sparring i praksis 21.05.19 1 Aarhus

Mægling & Konfliktløsning 27.05.19 2 Korsør

Retorik II 17.06.19 2 Aarhus

Forhandling
Forhandling for privatansatte tillidsvalgte – fortrinsvis nyvalgte 07.05.19 1 København

Generelt
Seminar for privatansatte tillidsvalgte 16.01.19 2 Snekkersten

Startdato Antal dage Sted

Læs mere om kurserne på djoef.dk/trkurser


