
 

Djøf Direkte 

Vi vil rigtig gerne bidrage til de aktiviteter og de fælles initiativer, I tager ude omkring på arbejdspladserne. 

Så holder I et klubmøde, et fællesarrangement eller andet - hvor I har brug for at stille skarpt på det, der 

optager jer som gruppe - så byder vi meget gerne ind med et fagligt og/eller et politisk indspark - i form af 

oplæg, tale, foredrag, procesfacilitering, dialog mv.   

Tag fat i din kontaktperson i Djøf, og aftal nærmere mht. indhold, tid, sted. Kontaktpersonen hjælper dig med 

at finde den person/kompetence i Djøf – der passer bedst til jeres behov. 

Herunder finder du en inspirationsliste til emner, I kan bruge os til: 

 Lønsystemet 

 Start en ny velfungerende Djøf-klub. 

 Samarbejdet i Klubbestyrelsen - tillidsrepræsentantens team.  

 Den gode personalepolitik.  

 Karriere- og kompetenceudvikling. Få inspiration til hvordan I udvikler jeres karriere.  

 Forandringsprocesser. Få sat spot på jeres trivsel i forandringer - og hvordan forandringer kan 
bruges aktivt i karrieren. 

 Forhandlingsteknik. Forhandling indgår i vores arbejdsliv såvel som vores hverdag. Hvis vi er 
opmærksomme, så har vi indflydelse på flere forhold, end vi måske umiddelbart forestiller os. Bliv 
inspireret til hvordan du får mest muligt ud af de situationer, hvor forhandling er en måde at opnå 
indflydelse på. 

 Selvledelse. Få redskaber til hvad du/I selv kan gøre for at påvirke jeres job i positiv retning.   

 Plustid, arbejdstid og gode arbejdsvilkår. Arbejdstid, fritid og balance er væsentlige forhold for alle 
offentligt ansatte djøfere. Med plustid er der blevet yderligere muligheder. Få indspark til hvordan 
døren til plustid kan åbnes samtidig med, at I sikrer gode arbejdsvilkår og en god arbejdsplads for 
alle ansatte. 

 Individuel forhandlingsret.  

 Djøfs politiske visioner. Få besøg i klubben af et medlem af Djøf Offentligs bestyrelse og få indblik 
Djøfs politiske arbejdsområder. Og vær selv med til at påvirke og prioritere den udvikling, som Djøf 
skal tage de kommende år. 

 Bliv job-mobil. Få inspiration, værktøjer og redskaber til, hvordan I planlægger dit/jeres næste 
jobskifte -  internt/eksternt. Hvordan aktiverer I jeres LinkedIn-profiler endnu mere? Hvordan benytter 
I jeres netværk bedst muligt? Hvordan forholder I jer til alle aspekter af rekruttering i det hele taget? 
Etc.     

 

Vi udvikler gerne sammen med jer, så det der ikke er på listen, kan vi udvikle i fællesskab. 

Kontakt os på tlf. 33 95 97 00 eller djoef@djoef.dk og fortæl kort om, hvad du er på udkig efter. 

 

mailto:djoef@djoef.dk

