
Tænk længere

TR-kurser for privatansatte tillidsvalgte

1. halvår 2020

Kære Tillidsrepræsentanter og -suppleanter

Der kan være mange forskellige grunde til, at man vælger at stille op som 
tillidsrepræsentant eller suppleant – uanset hvad begrundelsen måtte være, 
er det vigtigt for Djøf at sikre, at du kan få hjælp og vejledning fra os, når du 
har brug for det.

Som tillidsvalgt er der mange ting, du skal forholde dig til. Du er måske 
med ved masseafskedigelser, overenskomstforhandlinger, tjenestelige sam-
taler og lønforhandlinger. Dette – og alle de andre opgaver som tillidsvalgt – 
kan bedst løses, hvis du er klædt ordentligt på til at udføre dit hverv. Derfor 
har vi igen næste år en række tilbud om kurser, som gerne skulle være med 
til at styrke dig i dit hverv. 

Som du kan se i kataloget, har du mulighed for at deltage på flere forskellige 
kurser for tillidsrepræsentanter – på nogen med offentligt ansatte tillids-

repræsentanter og andre med repræsentanter fra Ingeniørforeningen. 
Andre igen er vores to kurser målrettet tillidsrepræsentanter ansat i 
private virksomheder.

Jeg vil særligt opfordre dig til at deltage på vores TR-seminar i 
januar 2020 med emnet ”Sådan får du styr på dine mange roller 
som tillidsmand”. Seminaret afholdes i perdioden 15. januar 2020 
til 16. januar 2010 i Snekkersten.

Tusind tak for dit store arbejde som tillidsvalgt.

Med venlig hilsen

Henrik Funder
Formand for Djøf Privat



Jura, rammer og regler 
Regelkompasset 14.01.2020 2 København

Bliv TR ekspert på løn 10.03.2020 2 Korsør

Regelkompasset 16.04.2020 2 København

Regelkompasset II 14.05.2020 2 København

Regelkompasset 18.06.2020 2 Aarhus

HR og kommunikation
Møde og procesledelse 28.01.2020 2 København

Arbejdsmiljø 27.02.2020 2 København

Retorik I 26.03.2020 2 København

Næste skridt i din karriere 28.04.2020 1 København

Mægling og Konfliktløsning 25.05.2020 2 Korsør

Kommunikation og sparring i praksis 28.05.2020 1 København

Forhandling
Forhandling for privatansatte tillidsrepræsentanter og suppleanter  
– fortrinsvis nyvalgte

05.05.2020 1 København

Generelt
TR Seminar for privatansatte 15.01.2020 2 Snekkersten

Startdato Antal dage Sted

Læs mere om kurserne på djoef.dk/trkurser


