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Brænder du for at arbejde med men-
nesker, at have dialog med ledelsen og 
at være med til at sikre en god og ud-
viklende arbejdsplads? Så kan arbejdet 
som tillidsrepræsentant helt sikkert 
være noget for dig.

Arbejdet som tillidsrepræsentant i Fi-
nansforbundet i Nykredit kan indehol-
de følgende:

• Indsamling af overenskomstkrav
• Gøre en aktiv indsats for at hverve 

nye medlemmer
• Være bindeled mellem medlemmer, 

ledelse, kreds og Finansforbundet
• Synliggøre tillidsrepræsentantarbej-

det via indlæg på f.eks. morgenmø-
der

• medvirke til at overenskomsten over-
holdes

• Deltage i advarsels-, afskedigelses – 
og lønnedsættelsessamtaler

• Deltage i seminarer, møder, med-
lemsmøder, generalforsamling mm.

Som tillidsrepræsentant ønsker du at 

arbejde for et godt arbejdsmiljø i af-
delingen, du indgår konstruktivt i for-
handlinger og du skal kunne gå i rette 
med såvel ledelse som kolleger. Du er 
ansvarlig, troværdig og respekteret af 
kolleger og ledelse.

I arbejdet som tillidsrepræsentant vil 
du få en grunduddannelse, som er 
med til at klæde dig på til din nye rolle. 
Uddannelsen vil give dig nogle faglige 
og personlige kompetencer, som du 
kan bruge aktivt i din hverdag. Du vil 
komme tættere på dine medlemmer og 
ledelsen. Du får større mulighed for at 
søge og opnå indflydelse på jeres hver-
dag. Du vil også indgå i et stort netværk 
af andre tillidsmænd som du kan spar-
re og dele erfaringer med.

Dine kolleger har brug for dig, så meld 
dig som tillidsrepræsentant.

Hvis du vil vide mere, så kontakt Fi-
nansforbundet i Nykredits sekretariat 
på telefon 44 55 25 00.

Dine kolleger har brug for dig:

Bliv tillidsrepræsentant i 
Finansforbundet i Nykredit
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Brænder du for at arbejde med men-
nesker, at have dialog med ledelsen og 
at være med til at sikre en god og ud-
viklende arbejdsplads? Så kan arbejdet 
som tillidsrepræsentant helt sikkert være 
noget for dig.

Arbejdet som tillidsrepræsentant i Fi-
nansforbundet i Nykredit kan indeholde 
følgende:

• Indsamling af overenskomstkrav
• Gøre en aktiv indsats for at hverve nye 

medlemmer
• Være bindeled mellem medlemmer, 

ledelse, kreds og Finansforbundet
• Synliggøre tillidsrepræsentantarbejdet 

via indlæg på f.eks. morgenmøder
• medvirke til at overenskomsten over-

holdes
• Deltage i advarsels-, afskedigelses – og 

lønnedsættelsessamtaler
• Deltage i seminarer, møder, med-

lemsmøder, generalforsamling mm.

Som tillidsrepræsentant ønsker du at 
arbejde for et godt arbejdsmiljø i afdelin-

gen, du indgår konstruktivt i forhandlin-
ger og du skal kunne gå i rette med såvel 
ledelse som kolleger. Du er ansvarlig, 
troværdig og respekteret af kolleger og 
ledelse.

I arbejdet som tillidsrepræsentant vil 
du få en grunduddannelse, som er med 
til at klæde dig på til din nye rolle. Ud-
dannelsen vil give dig nogle faglige og 
personlige kompetencer, som du kan 
bruge aktivt i din hverdag. Du vil komme 
tættere på dine medlemmer og ledelsen. 
Du får større mulighed for at søge og 
opnå indflydelse på jeres hverdag. Du 
vil også indgå i et stort netværk af andre 
tillidsmænd som du kan sparre og dele 
erfaringer med.

Dine kolleger har brug for dig, så meld 
dig næste gang der er tillidsrepræsen-
tantvalg.

Hvis du vil vide mere, så kontakt Finans-
forbundet i Nykredits sekretariat på 
telefon 44 55 25 00.

Vi mangler dig:

Tillidsrepræsentant til 
Finansforbundet i Nykredit
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Områdetillidsrepræsentant 
til Finansforbundet i Nykredit

Brænder du for at gøre en forskel for 
dine tillidsrepræsentantkolleger, og er 
du god til at skabe relationer og inspirere 
andre?

I dit kommende job får du:

• Ansvaret for din tillidsrepræsentant-
gruppe

• Strategisk sparring med niveau 2-le-
delsen

• Mentorrollen for de nye tillidsmænd
• Bindeled mellem kredsbestyrelse, 

kredskontor og din tillidsrepræsentant-
gruppe

• Større indblik i virksomhedens for-
hold

• Mulighed for at komme i lokalt sam-
arbejdsudvalg, kreds- og virksom-
hedsbestyrelser

• Faglig og personlig uddannelse og 
udvikling

Med din nye kasket skal du evne at have 
flere bolde i luften og være god til at 
prioritere dine opgaver i en travl hver-
dag. Men til gengæld får du en anden 
dimension ind i dit arbejdsliv.

Hvis du vil vide mere, så kontakt Fi-
nansforbundet i Nykredits sekretariat 
på telefon 44 55 25 00.

Virker ovenstående spændende og ud-
fordrende, så meld næste gang der er 
valg til områdetillidsrepræsentant.
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Er arbejdet som talsområdetil-
lidsrepræsentant i Finansfor-
bundet i Nykredit noget for dig?
Som talsområdetillidsrepræsentant er 
du en afgørende brik i Finansforbundet i 
Nykredits områdetillidsrepræsentantom-
råder. Brænder du for involvering, dialog 
og sammenhold, så er du måske den rette 
til jobbet.

Som talsområdetillidsrepræsentant vil du 
blandt andet varetage følgende opgaver:

• Kontaktperson og bindeleddet til de 
områdetillidsmænd, som inden for eget 
organisatoriske område ikke er repræ-
senteret i kredsbestyrelsen

• Samle trådene i forhold til kredsbesty-
relsen og områdetillidsmændene

• Dialog med niveau 2-leder
• Være talerør ind i kredsbestyrelsen for 

de områdetillidsmænd, som inden for 
eget område ikke er repræsenteret i 
kredsbestyrelsen

Du vil som talsområdetillidsrepræsen-

tant være opsøgende blandt områdetil-
lidsmændene i eget område for at kunne 
viderebringe informationer til kredsbesty-
relsen fra de enkelte områder. Ligeledes 
er du initiativtager og du kan samarbejde 
både ved fysiske og virtuelle møder.

Når du er talsområdetillidsrepræsentant 
vil du have fingeren på pulsen i flere om-
råder. Du vil have tæt kontakt til niveau 
2-lederen i området og du vil have en 
koordinerende rolle i forbindelse med for-
skellige aktiviteter. Du har hovedansvaret 
for området og et tæt samarbejde med de 
andre områdetillidsmænd i området.

Hvis du vil vide mere, så kontakt Finans-
forbundet i Nykredits sekretariat på tele-
fon 44 55 25 00.

Virker ovenstående spændende og udfor-
drende, så meld næste gang der er valg til 
talsområdetillidsrepræsentant.
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Kredsbestyrelsesmedlem
i Finansforbundet i Nykredit
Brænder du for at udvikle Finansforbun-
det i Nykredit, informere og videndele, så 
er du måske vores nye kredsbestyrelses-
medlem.

Når man er kredsbestyrelsesmedlem, skal 
man blandet andet:

• Have forretningsforståelse
• Udvikle og organisere Finansforbundet 

i Nykredits arbejde
• Medvirke til at definere og beslutte Fi-

nansforbundet i Nykredits politikker
• Medvirke til at definere og beslutte Fi-

nansforbundet i Nykredits projekter og 
indsatsområder

• Deltage i kredsbestyrelsens særlige 
mødeaktiviteter – for eksempel kreds-
bestyrelsesmøder, valgmøder, general-
forsamling, seminarer mm.

• Udøve lobbyvirksomhed for at fremme 
Finansforbundet i Nykredits interesser

• Være kontaktperson til og bindeleddet 
med tillidsmænd i eget områdetillidsre-
præsentantområde.

Som kredsbestyrelsesmedlem har du så 
vidt muligt gennemført tillidsrepræsen-
tantuddannelsen. Du kan samarbejde po-
sitivt, udvise empati i dialogen med andre 
og har menneskelig indsigt. Du kan også 
agere målrettet og professionelt.

I din rolle vil du have tæt kontakt med 
ledelsen, kolleger og kredskontoret. Du vil 
udvikle dine kompetencer indenfor blandt 
andet kommunikation og bestyrelsesarbej-
de. Du bliver en del af et større fællesskab 
hvor sparring, godt humør og nye input 
værdsættes højt.

Hvis du vil vide mere, så kontakt Finans-
forbundet i Nykredits sekretariat på tele-
fon 44 55 25 00.

Finansforbundet i Nykredit ser frem til 
høre fra dig, så meld dig næste gang der 
er valg til den frie post i kredsbestyrelsen.
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Politisk sekretær til
Finansforbundet i Nykredit
Finansforbundet i Nykredit søger en 
engageret og selvstændigt arbejdende 
politisk sekretær.

Dit nye job vil blandt andet indeholde:

• Ansvar for medlemmernes kompe-
tenceudvikling

• Hvervning af nye medlemmer
• Arbejdsmiljø
• Politikdannelse
• i Nykredits hjemmeside
• Medlemsarrangementer
• Forberede kredsbestyrelsesmøder

Som politisk sekretær i Finansforbundet 
i Nykredit spiller du en vigtig rolle for 
arbejdet i kredsen. Du er sammen med 
formandskabet en del af politisk gruppe, 
hvor I sammen med kredsbestyrelsen 
tegner den politiske retning og lægger 
strategier for at kunne varetage med-
lemmernes interesser bedst muligt.

I din rolle indgår der også administra-
tivt arbejde, og det er derfor en fordel, 
hvis du er god til at samle trådene og 
have flere bolde i luften på en gang. Du 
skal være indstillet på, at arbejdet kræ-
ver nogle udedøgn i forbindelse med 
deltagelse i aktiviteter rundt omkring i 
landet.

Du vil få et spændende job med mas-
ser af udfordringer, kompetenceudvik-
ling, samt selvstændighed.

Hvis du vil vide mere, så kontakt Fi-
nansforbundet i Nykredits sekretariat 
på telefon 44 55 25 00.

Brænder du for ovenstående, så meld 
dig næste gang, der er valg til politisk 
sekretær.
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Næstformand til
Finansforbundet i Nykredit
Kunne du tænke dig et job hvor du får 
høj indflydelse, spændende udfordrin-
ger, og hvor mennesket er i fokus?

Dine opgaver vil blandt andet omfatte:

• Politikdannelse
• Forhandle virksomhedsoverens-

komst
• Kontakt til medlemmer
• Kontakt til tillidsmænd
• Lede afholdelse af kredsens tillidsre-

præsentantseminarer og tillidsrepræ-
sentantdage

• Hvervning af nye medlemmer
• Forberede kredsbestyrelsesmøder
• Økonomi

Som næstformand vil du have en stor 
kontaktflade til medlemmer og til-
lidsmænd. Du vil også være en del af 
formandskabet og politisk gruppe i 
Finansforbundet i Nykredit. Du har 

det overordnet ansvar for kredsens 
økonomi, herunder information til 
kredsbestyrelsen, budget, investering 
og regnskab. Du skal være indstillet på, 
at arbejdet kræver nogle udedøgn i 
forbindelse med deltagelse i aktiviteter 
rundt omkring i landet.

I Finansforbundet i Nykredit bliver 
du en del af et større fællesskab, hvor 
mennesket altid er i fokus. Du får mu-
lighed for at udvikle dig både fagligt 
og personligt. Fokus på hvervning af 
nye medlemmer er også en stor del af 
arbejdet, da vi tror på, at sammen er vi 
stærkere.

Hvis du vil vide mere, så kontakt Fi-
nansforbundet i Nykredits sekretariat 
på telefon 44 55 25 00.

Er du den vi søger, så meld dig næste 
gang, der er valg til næstformand.



i Nykredit

Finansforbundet i Nykredit • Kalvebod Brygge 1 - 3, 6BL • 1780 København V
Telefon 44 55 25 00 • Mail: nykreds-mail@nykredit.dk • nykreds.dk

Formand til 
Finansforbundet i Nykredit
Bliver du motiveret af at lede andre men-
nesker, brænder du for politik, strategisk 
arbejde og ansvar, så har du nu mulighed 
for at blive daglig leder i Finansforbundet i 
Nykredit.

Som Formand i Finansforbundet i Nykre-
dit får du blandt andet ansvar for:

• Politikdannelse
• Kredsens udvikling
• Forhandle virksomhedsoverenskomst 

og standardoverenskomst
• Mødeleder i politiske ansvarsområder i 

Finansforbundet
• Øve indflydelse i forhold til koncernen
• Forestå afholdelsen af kredsens årlige 

generalforsamling
• Forberede kredsbestyrelsesmøder
• Personaleledelse

Grundlæggende handler dit job om at ska-
be og forhandle gode vilkår for Finansfor-
bundet i Nykredits medlemmer i Nykredit 

og JN Data. Sikre medlemsvækst, indfly-
delse og det gode samarbejde på tværs af 
kredskontoret, kredsbestyrelsen og vores 
mange dygtige tillidsmænd i Nykredit og 
JN Data. Du vil også blive en del af hoved-
bestyrelsen i Finansforbundet, hvor du 
er med til at rammesætte det politiske og 
strategiske arbejde.

Du skal være indstillet på, at arbejdet 
kræver nogle udedøgn, samt deltagelse i 
aktiviteter rundt omkring i landet.

Du vil igennem dit arbejde få mulighed for 
kompetenceudvikling og få et stort net-
værk, da du dagligt vil være i kontakt med 
mange interessenter. Hos os står tiden al-
drig stille og der er altid plads til nye idéer.
Hvis du vil vide mere, så kontakt Finans-
forbundet i Nykredits sekretariat på tele-
fon 44 55 25 00.

Lyder ovenstående som noget for dig, så 
meld dig næste gang der er valg til for-
mand.


