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Derfor DJØF – 4 centrale bud
Tillidsrepræsentanter og politikere i DJØF bliver ofte spurgt om, hvorfor man
skal være medlem af DJØF. Det er der mange gode grunde til. Men det kan
være svært lige at remse dem op på stående fod.
Udgangspunktet er, at DJØF med over 20.000 offentligt ansatte medlemmer
er den største AC-organisation på det offentlige område. Vi har størst indsigt
i og indflydelse på den offentlige administration.
I denne folder finder du fire centrale grunde til at være medlem af DJØF.
Man kan sagtens finde flere grunde, og hvert af punkterne kan uddybes i
forhold til spørgerens egen baggrund – chef/medarbejder, ansat i staten/
kommunalt, nyuddannet/senior mv.
Via DJØFs hjemmeside på www.djoef.dk kan du finde detaljerne i de enkelte
”pinde” – og du kan finde alle DJØFs tilbud til medlemmerne.
Nogen gange kan det være en god idé, selv at stille spørgsmål, der kan
skabe refleksion og eftertanke – og forhåbentlig føre til, at medlemmet eller
det potentielle medlem når frem den rigtige konklusion: At DJØF er den
relevante forening for dem.

Højere løn og bedre vilkår
DJØF tilbud og værktøjer giver medlemmerne højere løn og bedre vilkår i
jobbet. F.eks:
•
•
•
•
•
•

dynamisk lønstatistik på www.djoef.dk
personlig sparring og rådgivning om løn og vilkår
gennemgang af ansættelseskontrakter
faglig og juridisk bistand, hvis medlemmet får problemer i jobbet
veludbygget net af DJØF-klubber og tillidsrepræsentanter
tillægsforsikring ved ledighed

Spørg f.eks: Står din løn og dine arbejdsvilkår mål med din arbejdsindsats?
Hvordan ligger du i forhold til andre stillinger? Fik din sidste ansættelseskontrakt et kritisk gennemsyn inden underskriften? Hvor går du hen, hvis du
kommer på kant med din arbejdsgiver?

Fart på karrieren og nye kompetencer
DJØFs karrierekonsulenter står klar med gode råd, og DJØF Efteruddannelse giver tilbud om faglig og personlig udvikling. F.eks:
•
•
•
•
•
•

karrieretelefon, hvor medlemmerne kan ringe om karrierespørgsmål
karrierekurser og personlig coaching om den enkeltes karriereplaner
netværk og mulighed for at få en mentor
kurser, efteruddannelse og gå-hjem-møder
jobannoncer i DJØF Bladet
jobsøgningskurser og en dynamisk jobdatabase

Spørg f.eks: Er du på den rette hylde? Hvornår har du sidst søgt et job?
Bruger du dine kompetencer bedst muligt? Vil du være leder? Har du brug
for nye kompetencer til at klare dine opgaver? Hvornår har du sidst lavet et
CV?

Kontante fordele i form af rabatter og gode tilbud
DJØFs medlemsbutik DJØF Xtra tilbyder kontante rabatter og attraktive
fordele til medlemmerne. F.eks:
•
•
•
•
•

25 procent. i rabat på forsikringer i CODAN
20 procent i rabat på køb af bøger fra DJØFs forlag
attraktiv rejseforsikring med DJØF Mastercard
medlemskab af LIC og Forbrugsforeningen af 1886 – bonus på indkøb
rabat på bankforretninger og telefonregningen

Spørg f.eks: Vil du spare 25 procent på dine forsikringer? Køber du til
prisen, eller beder du om rabat, når du handler?

Fagligt fællesskab der giver værdi
•

DJØF er en forening med hjerne og hjerte. Vi skaber individuelle fordele
på et fælles grundlag.

Spørg f.eks: Tror du på, at en forening, som har et indgående kendskab til
job, løn, vilkår på arbejdsmarkedet for højtuddannede har værdi for dig?
Hvor finder du kurser, bøger og møder, der er målrettet dine behov? Hvor
udvider du dit netværk? Hvor får du mulighed for at møde fagfæller og
kolleger med samme jobfunktion?

