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Få succes med jobsamtalenFind drømmejobbet
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Måske har du et barn eller kender andre, der gerne vil være sikret 13.323 kr. 
om måneden før skat, hvis drømmejobbet lader vente på sig, når de er fær-
dige med studiet? Det kan de gøre ganske gratis gennem Frie Funktionærers 
a-kasse.
 
I bliver begge to belønnet med enten biobilletter eller SuperGavekort, hvis
den, du anbefaler, melder sig ind.
 
Så nemt er det:
1.     Gå ind på f-f.dk/bliv-medlem/tip-en-ven
2.     Indtast din vens navn og e-mail
3.     Indtast dit eget navn og cpr.-nr.

Læs mere på f-f.dk

KENDER DU EN UNG
UNDER UDDANNELSE?

GRATIS
KARRIEREHJÆLP, 

JURIDISK RÅDGIVNING
OG GODE RABATTER
FOR 0 KR. TIL UNGE
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Youngsters på arbejdspladsen
Mød Jacob Harlev og Mikkel Sandal. De har sammen med 
tre andre unge har de startet konsulentvirksomheden 
YoungConsult, der hjælper virksomheder godt igennem 
det generationsskifte, de står overfor.

Indhold:

20

24 Fra hobby til karriere	 	 	 	 	
For de to Odense-drenge Elias og Oskar Hole blev drøm   
til virkelighed, da de sidste år vandt Guldtuben for deres 
videoblog ”Kender du det c:”. Nu har de egen manager og 
tjener gode penge på deres kreative ideer.

30 Gode råd til jobsamtalen
Få karrierekonsulentens 10 tips til, hvordan du kan kom-
me velforberedt til jobsamtalen og have overskud til at 
gøre det bedste indtryk på din kommende arbejdsgiver.
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36 Anja blev fyret på grund af sygdom

Med hjælp fra Frie Funktionærer lykkedes det Anja Jensen 
at sikre en sejr over sin tidligere arbejdsgiver, og det er 
hun glad for. Hun blev nemlig sygemeldt med stress, 
kæmpede sig tilbage på job og fik en fyreseddel som 
belønning.

10

10 20 Digitale nomader:
Sådan gør familien Sjøgren	
Mille Bruun Sjøgren og hendes mand Kristian ville gerne ud 
af hamsterhjulet hjemme i Danmark, så de pakkede familien 
sammen og gjorde hele verden til deres arbejdsplads.

26 Så meget kan du få i rabat!	
Vi giver dig et overblik over, hvor mange penge du kan 
spare med Frie Funktionærers udbud af forskellige med-
lemsaftaler på alt fra forsikring til boligdesign.

42 Får du supplerende dagpenge?
Fra 1. oktober 2018 kommer der nemlig nye regler for 
supplerende dagpenge. Det betyder, at der er en række 
ændringer, du skal være opmærksom på – både gode og 
dårlige.

|  Indhold  |  

Forfra
Mød tidligere TV-vært Claus 
Elming til en snak om at starte 
forfra i arbejdslivet som 49-
årig.
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om kommunikationsstuderende for mange år siden var drømmejobbet den klare 
ledestjerne for enden af studietilværelsens beskyttede tunnel … Det, vi kæmpede 
for at opnå.

Men med eksamensbeviset i hånden, side om side med alle de andre nyuddannede, 
ændrede prioriteterne sig lidt. Det kunne måske også være meget rart bare at få et job et 
eller andet sted … Så måtte drømmejobbet vente lidt.

Ikke drømmejobbet … til en start
Mit første job blev hos Frie Funktionærer. Det var ikke et drømmejob på papiret, men det 
blev det til. Det viste sig nemlig, at et drømmejob for mig er meget mere end specifikke 

arbejdsopgaver og branche. Det er også 
fleksibilitet, indflydelse og udviklingsmu-
ligheder. 

Muligheden for at forme min karriere har 
givet mig stor arbejdsglæde, og det samme 
gælder forsidemanden Claus Elming. Da 
han sidste år stoppede som vært på ”Vild 
med dans”, skulle han finde sin vej på ny i 
en alder af 49 år. Her kan du læse om, hvor 
den rejse har bragt ham hen.

Vi er bedst sammen
Det kan være svært at stå i sit arbejds-
livs efterår og skulle finde fodfæste, men 
for den nye generation, der nu skal ud i 
arbejdslivet, kan der også være mange 
udfordringer.

 ”Vi kan ikke alt, selvom vi tror det”, sagde 
unge Mikkel Sandal til mig med et stort smil, 
da jeg besøgte ham og en af hans fire kom-
pagnoner, Jacob Harlev, til en snak om unge 
og karriere. De lever af at rådgive virksom-
heder til at få det bedste ud af kompeten-
cer på tværs af generationer og mener, at 

det er afgørende for et godt samarbejde, at vi forstår, at vi har brug for hinanden.
 
Jeg synes, de har helt ret. Det er også igennem samarbejdet og de gode relationer, at krea-
tiviteten og motivationen blomstrer, og det er i min optik den bedste forudsætning for at 
opnå drømmejobbet.

 Jeg håber, at du vil unde dig selv en rolig stund i sommersolen til refleksion og lade 
magasinet inspirere dig. Det er i hvert fald tanken bag det.

Rigtig god læselyst.  n  

  

5041 0867
Svanemærket tryksag

Af Maria Skovbjerg Henriksen

|  Leder  |  
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En aktiv indsats fra de jobsøgende og relevant faglig sparring har gennem en årrække 
sikret Frie Funktionærer en ledighed, der ligger langt under gennemsnittet. 

Af Heidi Callesen 

|  Nyhed  |  

Godt samarbejde
sikrer lavere ledighed 

Det er den aktuelle ledighed blandt Frie 
Funktionærers medlemmer. Et niveau, 
der ligger langt under gennemsnittet for 
de andre a-kasser, hvor 4,0 procent står 
uden et arbejde. Og faktisk har ledigheden 
blandt Frie Funktionærers medlemmer 
konsekvent været lavere end hos a-kas-
serne generelt de seneste fem år.

3,2 procent
– Det er et tal, der bekræfter, at både vi 

og det enkelte medlem yder en stor ind-
sats for at få ledigheden skiftet ud med 
et nyt arbejde – og det bør vi være stolte 
af, lyder det fra forsikringschef Vivi B. 
Arnoldus. 

For ifølge hende er den gode placering 
netop et resultat af et velfungerende 
samarbejde og en god dialog mellem de 
ledige og a-kassens medarbejdere: 

– Vi oplever, at de ledige selv tager an-
svar og fx allerede ved opsigelsen søger 
rådgivning hos vores karrierekonsulenter. 

Det gør, at vi meget hurtigt kan begynde 
at hjælpe dem videre, og det giver pote, 
siger Vivi B. Arnoldus 

En ekstra service 
Noget af den hjælp, man kan få, er per-
sonlig karrieresparring, faglige inspirati-
onsdage for jobsøgende og konkret hjælp 
til alt fra ansøgning til CV, jobsamtalen og 
LinkedIn. Tilbud, der er skræddersyet til at 
optimere jobsøgningen og som tager hen-
syn til den enkelte: 

– Vi tror på, at mennesker er forskellige, 
og at det kan være vidt forskellige ting, 
ledige har brug for hjælp til. Derfor er det 
vigtigt for os at have en bred vifte af rele-
vante tilbud, forklarer Vivi B. Arnoldus. 

Derudover er der i a-kassen også meget 
fokus på opfølgning med blandt andet 
personlige fokussamtaler – noget som 
også skal være med til at sikre den lavere 
ledighed blandt Frie Funktionærers med-
lemmer: 

– Vi forsøger at tænke ud over lovgiv-
ningens rammer, tilbyde noget ekstra og 
samarbejde med den enkelte om netop 
deres jobsøgningsforløb, siger forsikrings-
chefen og fortsætter: 

– Her er de lediges egen motivation og 
indsats også afgørende. Jo flere skud, vi 
har på mål, jo større er chancen også for at 
score et nyt job – og vi er heldigvis gode til 
at spille på samme hold.  n
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Ledigheden blandt Frie Funktionærers medlemmer har konsekvent været lavere end hos 
a-kasserne generelt de seneste fem år.

Kilde: Danmarks Statistik
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Vil du hurtigt op ad lønstigen 
som kvinde, så lad være med at 
få børn, viser en undersøgelse.

20 %

Kilde: Arbejdsglaede.nu

Pressemeddelse KU 5. marts 2018 

DET KOSTER KVINDER 

Ny forskning fra Københavns Universitet 
kortlægger, hvordan beslutningen om at 
få børn har stor økonomisk konsekvens 
for kvinder: På kort sigt falder kvinders 
arbejdsindkomst med i gennemsnit 30 
procent som følge af barselsorlov, men 
selv efter 10 år ligger kvindens arbejds-
indkomst stadig i gennemsnit 20 procent 
under, hvad den ellers ville have været. 

For mændene derimod er arbejdsindkom-
sten i store træk upåvirket af, om han har 
børn eller ej.

PÅ LØNNEN AT FÅ BØRN

Et “TAK” spreder glæde på jobbet
Er der en på jobbet, som fortjener din tak. Så husk at sige det højt. 
Måske har du en kollega, der har hjulpet dig, eller som du er blevet inspireret af? Tænk på den sidste 
person, der har lært dig noget nyt, har støttet dig eller fortjener tak for noget andet.

Hvem har gjort dit arbejdsliv sjovere, bedre eller lettere?

Find de mennesker, du ikke har fået sagt ordentlig tak til – tak dem personligt eller skriv et takkebrev.

Tak er et fantastisk lille ord med stor magt. Brug det.

Kilde: Children and Gender Inequality. Evidence from Denmark,
postdoc Jakob Egholt Søegaard, Københavns Universitet.

første barns fødsel
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VIL DU SPARE 10 MINUTTER I DAG?  

HER ER VORES BEDSTE RÅD

Kilde: Bro-blog.dk

Her er samlet nogle råd, du kan tage i brug med det samme 
og som måske kan gøre din arbejdsdag lidt lettere.

Hav en god indbakkestruktur

Skift mellem svære og
nemme opgaver

Brug post-its

Lav en dagsorden dagen 
forinden

Brug pomodoro-teknikkenSlå mail-
notifikationen fra

Planlæg fire
uger frem

        Saml dine
spørgsmål til bunke

Det er ikke småting, man kan vinde ved at sortere sine e-mails 
logisk. Så få styr på mapperne. Brug 10 minutter ekstra på at tænke 
over, hvordan de skal opbygges, så logikken også holder på en travl 
tirsdag. De 10 minutter vinder du tilbage hver eneste dag. Mindst.

Har du mange opgaver, som ikke er ’lige til at gå til’ 
kan det være en god ide at veksle mellem svære 
og nemme opgaver. Det virker, fordi du gør noget 
godt for dig selv før hver irriterende opgave.

Brug en blok med post-its til møder – og skriv én 
opgave pr. post-it, du får til mødet. Når du kommer 
tilbage til din plads, danner de en to do-liste, hvor 
du kan smide post-it’en ud, når opgaven er løst eller 
du har planlagt at få den løst i kalenderen. Det giver 
et godt overblik og en to do-liste, der hele tiden er 
opdateret.

Lav en liste hver dag, inden du går hjem med de 
opgaver, der skal løses næste dag. Det kan være 
vældig tilfredsstillende løbende at krydse opgaver 
af og se, hvor effektiv man er.

Pomodoro-teknikken er simpel og uhyre effektiv. Den går ud på, at du arbejder i inter-
valler: Først arbejder du koncentreret i 25 minutter. Så holder du pause i fem minutter. 
Alt, du skal bruge, er et ur, der tæller ned. Og en opgave, der skal løses. De fem minut-
ters pause er vigtige. Her får hjernen mulighed for at slappe af, mens du gør noget helt 
andet. Får lidt frisk luft eller frisk frugt.

Har du også svært ved at 
styre nysgerrigheden, når 
der tikker e-mails ind? Så slå 
notifikationen fra i Outlook.
Uden notifikationerne får 
du mere sammenhængende 
tid, og du kan koncentrere 
dig om opgaven foran dig.

Skab en rutine, hvor du 
planlægger 4 uger frem i 
kalenderen. Det giver over-
blik og ro i maven, og det 
behøver ikke tage meget 
mere end en halv time. 
Til gengæld betaler det 
sig tifold i løbet af din ar-
bejdsuge.

Du har fået en opgave. Du går 
i gang med at løse den. Der 
opstår et spørgsmål …
Kan du så arbejde videre på 
opgaven uden straks at få 
svar? Hvis ja, skriver du dit 
spørgsmål på en lille liste. 
Når du har tre spørgsmål, har 
du også nok grund til at for-
styrre din chef/kollega.
Og på vej hen til hende kan 
du nyde tanken om den tid, 
du har sparet ved at for-
vandle tre spørgsmålsgå-
ture til en.

1
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Forfattere: Mikkel Sandal Hansen,
Patrick Walther Thomsen, Andreas
von der Recke og Jacob Harlev
Forlag: BoD – Books on Demand
Pris: 459 kr

Vi kalder dem alt fra Millennials 
til mig-generationen, de unge 
der er født efter 1980, og de får 
sjældent de store roser med 
på vejen. Men uanset om man 
synes om det eller ej, udgør de, 
inden for få år, en betydelig del af arbejdsstyrken. 

Fire af dem, Mikkel Sandal Hansen, Patrick Walther Thomsen, 
Andreas von der Recke og Jacob Harlev, alle med en baggrund fra 
Copenhagen Business School, har forfattet bogen, der handler om 
at fastholde og tiltrække unge talenter på arbejdspladserne. Det 
er også det, de arbejder med professionelt som partnere i konsu-
lentbureauet, YoungConsult.

Med udgangspunkt i et studie af 500+ studerende, 45+ dybde-
interviews og case-studier af Deloitte, Les Deux og SOUNDBOKS 
er bogen "#Youngster – 5 dogmer til at tiltrække og fastholde 
Millennials" blevet til.

Selv om bogen er skrevet primært til direktører, HR-medarbejdere 
og kommunikationsfolk, så er den alligevel et interessant studie 
i en generation af kolleger, som har et, til tider, helt andet per-
spektiv på arbejdslivet, end os, der har været i det længe. Bogen 
er skrevet af de unge selv med udgangspunkt i deres virkelighed. 
Det giver et fint og ægte indblik, deres store mod på udfordringer, 
deres lyst til at stille kritiske spørgsmål, men samtidig også på 
behovet for at føle sig forstået.

De forskellige cases i bogen giver konkrete og brugbare eksem-
pler på, hvordan man sikrer det bedste samarbejde på tværs af 
generationer og er skrevet i et sprog, der er let og ligetil. Samtidig 
har bogen et passende strejf af humor og selvironi, der giver god 
underholdning til læseren.

#Youngster 
– 5 dogmer til at tiltrække og fastholde 
Millennials

Boganmeldelse

Anmeldt af: Maria Skovbjerg Henriksen, redaktør

Virksomhederne 
ansætter proaktive 
ansøgere

Virksomhedernes rekrutteringskanaler har ændret sig de 
senere år. Det viser konsulenthuset Ballisagers årlige rekrut-
teringsanalyse for 2017. 

Brugen af uopfordrede ansøgninger er nemlig eksploderet
fra 29 % i 2016 til 42 % i 2017. 

LinkedIn er fortsat en stadig mere vigtig kanal. I år bruger 49 % 
den kanal til at finde nye medarbejdere mod 42 % sidste år.

Sidst men ikke mindst er facebook som rekrutteringskanal også 
steget støt i forhold til sidste år fra 20 % til 28 %. 46 % af de 
virksomheder, der annoncerer efter nye kolleger på facebook 
beder desuden deres medarbejere om at like eller dele jobop-
slaget fra virksomhedssiden.

Rekrutteringsanalyse fastslår, at uopfordrede 
ansøgninger er afgørende, hvis du vil først i 
køen til dit næste job.

Kilde: Ballisagers rekrutteringsanalyse 2017

bruger LinkedIn i deres
rekrutteringsproces
(2016: 42 %).

bruger Facebook som
rekrutteringsproces

(2016: 20 %).

bruger uopfordrede 
ansøgninger i deres
rekrutteringsproces
(2016: 29 %).

49 %

42 %

28 %
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Kom godt fra start:

Tips til din ansøgning.

Side 32

 “Vi kan ikke alt, selvom vi tror det”
Sådan lyder det fra to unge, der lever af at rådgive 
virksomheder til få det bedste ud af kompetencer på 
tværs af generationer. De mener, at det afgørende 
for et godt samarbejde er, at vi har brug for hinanden.

TEMA:
DRØMMEJOB

 Tag springet!	 	
Det kræver mod at ændre sit arbejdsliv. Mød Mille Bruun 
Sjøgren, der har taget sin familie med ud i verden for at 
leve som digital nomade.

10

20

24
 Kender du det c:

… kender du også 18-årige Oskar og Elias Hole, der for 4 
år siden startede med at lave videoer på sociale medier 
for sjov. Nu har de over 60.000 følgere på deres Youtube-
kanal med navnet ”Kender du det c:” og har formået at 
gøre deres hobby til et job.

“Modsat vores forældre har unge i dag et 
mere flydende mindset. Vi fejler, vi lærer og 
er opdraget af google. Vi arbejder på kryds og 
tværs og ser ingen grænser.”
Mikkel Sandal, YoungConsult

»



eg finder folket bag konsulentfir-
maet YoungConsult stuvet sam-
men i et rum, der højest sandsyn-
ligt ikke er meget større end et af 
de teenageværelser, de flyttede 

hjemmefra for ikke så mange år siden. De 
fem unge rådgivere, der alle er i 20'erne, 
udgør YoungConsult, som har lejet sig ind 
hos en anden virksomhed. De har nemlig 
ikke brug for fornemme arbejdsforhold 
og lukrative personalepakker for at føle 

J
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Af Maria Skovbjerg Henriksen

Generation Y, Millennials, Youngsters. Der er mange navne til den nye generation af unge, 
der er fremtiden på arbejdsmarkedet. Men hvad betyder generationsskiftet for hverdagen 
ude på arbejdspladserne? YoungConsult giver dig et indblik.

sig motiverede. De har brug for relationer, 
sparring og muligheden for at gøre en for-
skel, og det har de gjort.

Det viser sig nemlig, at der er et stort behov 
på de danske arbejdspladser for at finde 
ud af, hvordan man bedst kan fastholde de 
unge, der kommer ud på arbejdsmarkedet 
med ny viden, masser af ideer og stor ener-
gi og integrere dem med i en arbejdsstyrke, 
der trives i stabilitet og faste rammer. Det 

hjælper YoungConsult store danske virk-
somheder med. De har bl.a. hjulpet Roche, 
Novo Nordisk og Chr. Hansen.

Nye tanker udfordrer
Er det de unge og ustyrlige, der skal tilpas-
se sig de gamle – over 40 – eller de gamle, 
der skal tilpasse sig de unge? Så simpelt 
kan man ikke stille spørgsmålet op ifølge 
Mikkel Sandal og Jacob Harlev, to af fir-
maets partnere.

TEMA  | Drømmejob |  

YOUNGSTERS: 
“VI SER INGEN GRÆNSER”



– De unge nyuddannede kommer med 
nye måder at arbejde og tænke på, og de 
store hierarkiske virksomheder, de skal 
arbejde hos, har faste rammer for, hvordan 
de gør ting, og det har fungeret de sene-
ste 50 år, forklarer Jacob Harlev, og Mikkel 
Sandal supplerer:

– Vores indgangsvinkel er: Hvordan kan 
vi bruge de unge som løftestang til at få alt 
det potentiale i spil, som virksomhederne 
gerne vil have realiseret?

For at finde ud af det, er det vigtigt at 
kende de unges dna. Modsat deres foræl-
dre, der er vokset op med mere faste ram-
mer og fokus på resultater, har de unge i 
dag et mere flydende mindset ifølge Mikkel 
Sandal:

– Vi fejler hurtigt, vi lærer og er opdraget 
af Google. Vi arbejder på kryds og tværs og 
ser ingen grænser. 

Det kræver mod at prøve noget nyt
Jacob Harlev er heller ikke i tvivl om, at hvis 
man gerne vil skabe arbejdspladser, hvor de 
unge kan bidrage til at få løst behovet for 
nytænkning, så skal man også turde ændre 
på sin organisering, arbejde på tværs og 
lære af sine fejl: 

– Det er der ingen, der tør, for du bliver 
ikke belønnet for at fejle, men for at skabe 
succes. Men hvis du bliver ved med at gøre 
det, du har gjort hele tiden, så rykker du dig 
bare ikke. Unge ser ting ske hurtigere og er 
vant til, at forandringer kommer hurtigere. 
Vi ved, hvordan vi får likes og anerkendelse 
på sociale medier – ved at være med på 
trenden. Den forandringsparathed ligger 
bare i os, og det samme gør kompetencen 
til at gøre noget nyt og anderledes.

Diversitet og inklusion
For de to millennials her på kontoret er 
det ikke et spørgsmål om, hvem der skal 
tilpasse sig hvem. Det handler mere om, 
hvordan man kobler de energiske og erfa-
ringssultne unge i teams med nogle dyg-
tige og erfarne medarbejdere.

–  Vi bliver nødt til at se på de labels, vi 
kategoriserer hinanden med, for det er jo 

kun et spørgsmål om to ting: Diversitet og 
inklusion. Vi er 4 forskellige generationer 
på arbejdspladserne, som alle er opfostret 
i en forskellig tid, og det gør noget ved den 
måde, vi hver især tænker på. Sådan er 
det bare. Inklusionen ligger i, at vi har en 
respekt og en interesse for hinanden og 
anerkender, at dit synspunkt er lige så godt 
som mit, forklarer Mikkel Sandal, og Jacob 
Harlev runder af:

– Selv om vi unge render rundt med 
armene over hovedet og tror, vi kan alt,   
har vi stadig brug for at blive taget i hån-
den og lære noget om, hvordan vores nye 
kolleger arbejder, og hvordan vi kan være 
med til at gøre en forskel og få følelsen af, 
at vi hører til. Det er afgørende for et godt 
samarbejde, at vi forstår, at vi har brug for 
hinanden.   n

VORES INDGANGSVINKEL ER: 
HVORDAN KAN VI BRUGE DE 

UNGE SOM LØFTESTANG TIL AT 
FÅ ALT DET POTENTIALE I SPIL, 
SOM VIRKSOMHEDERNE GERNE 

VIL HAVE REALISERET? 
MIKKEL SANDAL 

”
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Jacob Harlev (tv.) og Mikkel Sandal (th.) er to ud af fem
unge rådgivere, der alle er i 20erne, og som udgør

konsulentfirmaet YoungConsult.
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Mavefornemmelsen skal 
på plads, og modet findes 
frem. Men så er det muligt 
at få den karriere, du in-
derst inde drømmer om. 

Af Heidi Callesen 

TEMA  | Drømmejob |  

D
et job, du drømte om, da du stude-
rede, er måske efter et par år(tier) 
ikke længere den rette hylde. Skal 
den arbejdsmæssige gnist være 
tændt hele livet, er det derfor vig-

tigt at mærke efter, om dit nuværende job 
stadig føles helt rigtigt. 

– Drømmejobbet kan være mange for-
skellige ting. Vi skal væk fra kun at foku-
sere på titlen på visitkortet og i stedet 
kigge på, hvilke værdier vi egentlig ønsker 
at basere arbejdslivet på, mener karriere-
rådgiver Simon Gravers. 

For karrieren er ikke længere en lang, 
stigende udviklingskurve, men består af 
mange elementer, hvor du hele tiden udvik-
ler dig og har forskellige ønsker forskellige 
steder i livet. Og du skal trives hele vejen: 

– Vi bruger mange timer på jobbet, så det 
mindste, vi kan gøre for os selv, er at sikre, 
at vi trives. Glæder du dig ikke til at komme 
på arbejde, eller er du demotiveret, når du 
får fri, så er tiden inde til at tage din situa-
tion op til revision, siger han. 

Hvad er vigtigst? 
For at blive klogere på, hvilken retning ma-
vefornemmelsen peger, anbefaler karriere-
vejlederen, at man får sine prioriteringer på 
plads. Er det lønnen, der er vigtigst, eller er 
det arbejdsmiljø, fleksibilitet, ansvar eller 
jobsikkerhed? 

– Ved at få tydeliggjort, hvad der egent-
ligt er vigtigst, er det nemmere at se, 
hvad og hvor drømmejobbet er og dermed 
kunne tage skridtet videre, fortæller Simon 
Gravers. 

I den forbindelse handler det også om 
måden at anskue sit arbejde på og åbenhed 
over for, at et skifte ikke er et nederlag, 
men en ny mulighed:  

– Intet er stationært, og i fremtiden vil 
mange flere skifte job hyppigere. Det er 

Fra drøm til job – sådan   finder du ønskekarrieren

VED AT FÅ TYDELIGGJORT, HVAD DER EGENTLIGT ER VIGTIGST, 
ER DET NEMMERE AT SE, HVAD OG HVOR DRØMMEJOBBET ER 
OG DERMED KUNNE TAGE SKRIDTET VIDERE.
SIMON GRAVERS

”



ligesom en fodboldspiller, der har haft stor 
succes, men pludselig får en ny træner, der 
ændrer spillestil. Så skal man mærke efter, 
om man stadig ser sig selv på holdet eller 
skal videre med karrieren et andet sted. 

Kompetencer i en ny kontekst 
Når mavefornemmelsen er på plads, og 
energien fundet frem, handler det i stedet 
konkret om at have et åbent sind og foku-
sere mindre på de konkrete opgaver, man 
løser, og mere på kompetencerne bag.

Et eksempel er en pilot, der sætter sig i 
cockpittet, følger en teknisk tjekliste og får 
flyet på vingerne. Men deri ligger evnen til 
fx at tage ansvar og lede og navigere i en 
kompleks mængde informationer, kommu-
nikere på tværs af sprog og håndtere kriser. 

– På den måde kan du med fordel forsøge 
at se på dine kompetencer med andre øjne, 

og hvordan de kan bruges et andet sted og 
dermed også få øje på nye karrieremulig-
heder inden for andre brancher, forklarer 
Simon Gravers. 

I arbejdet som karriererådgiver har han selv 
oplevet medlemmer rykke sig fra grafiker 
til SOSU-assistent eller fra IT-specialist til 
lastbilchauffør. Valg, der på papiret måske 
virker atypiske og i vidt forskellige retnin-
ger, men som gav rigtig god mening for den 
enkelte: 

– Det har selvfølgelig krævet et vist for-
arbejde og en aktiv indsats at støbe et nyt 
fundament til den fremtidige karriere, for-
tæller Simon Gravers og fortsætter:  

- Men det vigtigste er, at man følger sin 
mavefornemmelse og drømmen om det 
arbejdsliv, der passede bedst til der, hvor 
man er lige nu, siger han.  n

Fra drøm til job – sådan   finder du ønskekarrieren
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3tip: Find vejen til drømmejobbet 

Mærk efter, om du er på vej 
væk fra dit nuværende job 
eller mod noget andet. Altså 
om du flygter fra noget eller 
søger videre af lyst.

Lav en realistisk tidsho-
risont. Nogen gange skal 
man forbi Marguerit-ruten, 
inden man ender på motor-
vejen. 

Lav en plan for jobsøgnin-
gen, der både sigter mod 
drømmen og beskriver mu-
ligheder og mellemstatio-
ner på vej derhen. 

Drømmejobbet
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Af Heidi Callesen

Samtaler med en karrierevejleder blev afgørende for, at 
37-årige Pernille Glad turde ændre retning i sin karriere. 

Succes
er mere end titlen på dit CV

eg fandt ud af, hvad der egentlig 
er vigtigt for mig i mit arbejdsliv, 
redefineret mine drømme og selv-
tilliden til at søge nyt job. 

Sådan fortæller 37-årige Pernille Glad, der 
gennem et halvt år fik faglig sparring af 
en af Frie Funktionærers karrierevejle-
dere. Årsagen var, at hun efter 11 år som 
driftsdirektør i restaurationsbranchen 
gerne ville videre. 

– Når jeg mødte på job, var jeg ikke læn-
gere glad, men ked af det, demotiveret og 
rådvild, siger hun og fortsætter: 

– Jeg ville gerne ’prøve noget nyt’, men 
vidste ikke hvad, og jeg var usikker på, 
hvordan mine kompetencer kunne bruges 

andre steder. Så jeg følte mig ret fortabt 
og havde brug for at blive hjulpet videre.  

Fra drift til HR
Den hjælp fik hun i forløbet med sin kar-
rierevejleder. Han hjalp Pernille Glad med 
at sætte ord på sine værdier, og hvad hun 
ikke vil gå på kompromis med – fx det at 
prioritere familielivet højere og at være i 
en stilling, der både udfordrer og udvikler 
hende. 

– Samtalerne blev meget personlige, 
og det gjorde lidt ondt at dykke ned i. Men 
resultatet er jo, at jeg nu er rigtig stærk 
i, hvad jeg reelt ønsker i mit arbejdsliv og 
derfor kan holde mit fokus på det fremfor 
at blive fristet af en stillingsbetegnelse 
eller høj løn. 

Det har fx betydet, at hun har sagt nej 
til to konkrete jobtilbud, fordi mavefor-
nemmelsen ikke var den rigtige, og at alle 
bolde er blevet kastet op i forhold til, hvor 
hun skulle fortsætte karrieren. 

I dag er hun ansat i samme branche, men 
i en stilling, der fokuserer mindre på drift 
og mere på HR-opgaver som at coache 
og vejlede de ansatte. Noget, der ifølge 
hende selv er meget tættere på at være 
et drømmejob:

– For det har reelt ingen betydning, 
hvad der står på dit CV eller lønsedlen. Når 
bare jeg laver noget, der er spændende, 
og hvor jeg stadig kan passe på min fami-
lie, så har jeg succes, lyder det fra Pernille 
Glad.  n

J

”JEG ER NU BLEVET RIGTIG STÆRK I, HVAD JEG REELT ØNSKER I MIT ARBEJDSLIV OG
DERFOR KAN JEG HOLDE MIT FOKUS PÅ DET FREMFOR AT BLIVE FRISTET AF EN STIL-
LINGSBETEGNELSE ELLER HØJ LØN. 
PERNILLE GLAD

Pernille Glad fik gennem et halvt 
år faglig sparring af en af Frie 
Funktionærers karrierevejledere.



Du og jeg er ikke ens, og det vil vores ønsker til drømme-
jobbet heller ikke være. Er du er tilfreds med det job og
liv, du har? Måske er der noget, der er værd at ændre på.

dine ambitioner? Måske er muligheden for 
at avancere og dygtiggøre sig altafgørende 
for en person, mens en anden vægter godt 
kollegaskab og faglig fordybelse højest.

Hvad er dit potentiale?
Nogle er mere bevidst om deres potentiale 
end andre, men alle kan blive klogere på, 
hvordan de bedst kan udfolde potentialet. 
Som medlem af Frie Funktionærers fag-
forening har du fri adgang til vores kar-
rierekonsulenter. De hjælper og rådgiver 
dig om din personprofil og kan give dig kar-
rierecoaching.

Drømmejobbet ændrer sig 
Når jeg tænker drømmejob, kan jeg se, at 
det har ændret sig gennem livet. Som helt 

ung var jeg meget karriereorienteret og 
videreuddannelse var en stor drivkraft for 
mig. Det har ændret sig med årene, efter-
hånden som familie- og fritidslivet har fået 
en anden betydning for mig.

Samfundet forandrer sig, og det gør du 
også, så drømmejobbet i dag er måske 
ikke det samme om 10-15 år. Måske er det 
nødvendigt med luftforandring og nye 
udfordringer. At prøve kræfter med en ny 
branche eller endda et karriereskift under-
vejs i dit arbejdsliv. Måske er du bare glad og 
taknemmelig, der hvor du er. Det vigtigste 
er, at du befinder dig, hvor arbejdsglæden 
er.  n

elv med den samme uddannelses-
mæssige baggrund kan to men-
nesker varetage et job på to meget 
forskellige måder alt efter, hvad 
de brænder mest for. Derfor ser vi 

også forskelligt på, hvad drømmejobbet er 
for dig og mig.

Føl efter
Du skal mærke i dig selv, hvad du brænder 
for og følge din mavefornemmelse. Find det 
job, der bedst matcher det, som passer ind      
i dit liv med de ønsker og drømme, du har.

Mange ting vil spille ind og være med til at 
sætte retning for dit drømmejob. Har du 
fx mulighed for at præge dit eget job og 
matcher udviklingsmulighederne i jobbet 

S

DU SKAL MÆRKE I DIG SELV, HVAD DU BRÆNDER FOR OG FØLGE DIN 
MAVEFORNEMMELSE. FIND DET JOB, DER BEDST MATCHER DET, SOM 

PASSER IND I DIT LIV MED DE ØNSKER OG DRØMME, DU HAR.
FINN D. AALESTRUP

Hvad er dit drømmejob?

”

Af Finn D. Aalestrup, formand

|  Det FRIE ord  |  
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old da kæft. Der røg størstede-
len af min indtægt – hvordan 
får jeg nu råd til husleje? 

Det var noget af det første, 
der fløj gennem hovedet på 
Claus Elming, da han sidste 
efterår vinkede farvel til tv-
karrieren og Vild med Dans. 
Han beskriver bruddet med 

TV2 som ”et enormt chok”, der udløste lidt  
af en rutsjebanetur. 

– Især det første døgn var et vakuum af 
følelser. Frustrerende og mærkeligt. Jeg 
spurgte mig selv, om jeg simpelthen var 
blevet for gammel – 49 år og færdig i tv-
branchen? Men væsentligst var det fuld-
stændig åbne spørgsmål: Hvad nu?

Han fortæller det med et eftertænksomt 
blik ud af vinduet i lejligheden på Østerbro. 
At lave tv har været hans drømmejob i næs-
ten tyve år, så selvom beslutningen kom på 
et tidspunkt, hvor han selv var stresset og 
virkelig havde brug for en pause, så blev det 
også en markant skillevej i hans arbejdsliv. 

– Det er der andre folk i verdenshistorien, 
der er blevet deprimerede af. Så jeg gik også 
med følelsen af, at jeg skulle sørge for at 
finde noget at give mig til, så det ikke skete 
for mig. 

Frygten som følgesvend 
Tv-karrieren har været hans levevej siden 
slutningen af 1990erne. Indtil da havde han 
arbejdet i en softwarevirksomhed, mens fri-
tiden blev brugt på amerikansk fodbold, hvor 
han både var spiller og træner. Sportsgrenen 
blev springbrættet til et kommentatorjob på 
tv og derefter karrieren som journalist og 
underholdningsvært. 

– I starten var jeg bare lykkelig for at kom-
mentere NFL hver søndag. Men efterhånden 
som jeg lærte branchen at kende, kunne jeg 
mærke, at det at lave fjernsyn tændte mig 
meget mere end at arbejde med software, 
siger Claus Elming og fortsætter: 

– Så efter et langt tilløb på tre år, tog jeg 
beslutningen om at gå efter drømmejobbet 
på fuld tid og sige højt til ledelsen, at jeg 
godt kunne tænke mig at lave mere tv. 

Modet gav pote, og han blev fastansat på 
TV2/Sporten. En for ham helt ny verden, 

TEMA  | Drømmejob |  

Hans passion for amerikansk fodbold 
kickstartede karrieren som tv-vært.  
Men nu starter han som 49-årig forfra 
og skal definere drømmejobbet på ny. 

Af Heidi Callesen  Foto: Bo Nymann

Fra tv-vært
til selvstændig:

Claus Elming
starter forfra

H
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hvor han som en af de få ikke var uddan-
net journalist. Blandt andet derfor var han 
’rystende nervøs’ den første dag og fryg-
tede at fejle. En følelse, han har oplevet 
mange gange både før og efter, men som 
han aktivt vender til en fordel og bruger 
som motivation:  

– Det gør, at jeg altid forbereder mig 
sygt meget. Jeg skriver og læser alting 
igennem flere gange og øver mig foran 
spejlet, indtil jeg har fuldstændig styr på 
det hele. For at have det giver overskud 
til at kunne improvisere og dermed også 
udvikle sig i sit arbejde. 

Passion fremfor penge 
Hans arbejdsliv er altså ifølge ham selv 
ikke resultatet af hverken vanvittigt held 
eller en målrettet karriereplan, og det er 
hverken en bestemt titel eller høj løn, der 
har været drivkraften. 

– Faktisk har jeg lovet mig selv, at jeg 
aldrig gør noget kun for pengenes skyld. 
For gør du det, er gløden i øjnene væk, og 
det ender sjældent som nogen succes.
I stedet definerer han sit drømmejob ud 
fra, hvilken følelse han har i kroppen, når 
han tager hjem efter en lang arbejdsdag. 
Der skal være en form for forløsning – 
med et smil på læben og tanken om, at 
’det der var virkelig fedt’.  

– Jeg brænder for sport og for at fortæl-
le historier, og den begejstring gør, at jeg 
fortsætter, uanset hvor træt jeg er. For 
mig er passionen uvurderlig, og når den 
er med, smitter det af på andre og åbner 
flere døre, siger han. 

– Det er jo uanset hvilket fag, du arbej-
der inden for. En af dem, der sidder ved 
kassen i Netto, ender jo som bestyrer af 
butikken en dag – og en af bestyrerne   
bliver chef for hele Dansk Supermarked. 
Det handler om, hvilken indstilling man går 
på arbejde med. 

Nyt liv som selvstændig 
Det er nu syv måneder siden, han sidst 
lavede tv. Efter 12 sæsoner på Vild med 
dans er mikrofonen slukket – i hvert fald 

indtil videre. Og ikke længere at have en 
fast kontrakt på bordet blev startskuddet.

 – Det er på samme tid enormt skræm-
mende og enormt inspirerende. Skræm-
mende fordi man ikke ved, hvornår den 
næste løncheck kommer, men inspireren-
de at skulle finde ud af, hvad man så gør, 
for at der kommer en.  

Med 15 år tilbage på arbejdsmarkedet var 
det nødvendigt at finde en ny vej at gå, og 
for Claus Elming blev det at tage skridtet 
ud i et liv som selvstændig. Nu producerer 
han blandt andet populære podcasts om »

FAKTA:
•  Claus Elming er 49 år, single og bor 

på Østerbro.

•  På CV ét står blandt andet NFL-
kommentator, journalist og vært 
på TV2 Sporten og vært for pro-
grammer som Pengene på Bordet, 
Sportsquizzen og Vild med Dans. 

•  Lancerede i foråret 2018 onlinespil-
let Picks.dk, står bag de populære 
podcasts Veloropa og NFL Showet 
og arbejder på at lave det første 
dansksprogede managerspil til NFL.

I

JEG HAR LOVET MIG SELV,
AT JEG ALDRIG GØR NO-
GET KUN FOR PENGENES 
SKYLD. FOR GØR DU DET, 
ER GLØDEN I ØJNENE VÆK, 
OG DET ENDER SJÆLDENT 
SOM NOGEN SUCCES.
CLAUS ELMING

FAKTA:
•  Claus Elming er 49 år, single og bor 

på Østerbro.

•  På CV ét står blandt andet NFL-
kommentator, journalist og vært 
på TV2 Sporten og vært for pro-
grammer som Pengene på Bordet, 
Sportsquizzen og Vild med Dans. 

•  Lancerede i foråret 2018 onlinespil-
let Picks.dk, står bag de populære 
podcasts Veloropa og NFL Showet 
og arbejder på at lave det første 
dansksprogede managerspil til NFL.
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Jeg brænder for sport og for at fortælle historier, 
og den begejstring gør, at jeg fortsætter, uanset 
hvor træt jeg er. For mig er passionen uvurderlig, 
og når den er med, smitter det af på andre og 
åbner flere døre, siger Claus Elming .
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cykling og NFL og har lanceret online-
spillet Picks.dk, hvor man skal gætte 

sportsresultater ved blandt andet VM 
i fodbold. 

– Lige nu synes jeg, det her med at 
bygge noget op fra bunden og prøve at 
gøre det til noget, folk vælger til, er fedt. 
Og kan det det samtidig danne basis for 
en månedlig paycheck, ville det da være 
utrolig dejligt, griner han. 

Men bag smilet gemmer der sig også en 
bevidst tankegang om netop ikke at gå 
i stå, bare fordi arbejdslivet tager en ny 
drejning. Om fortsat at insistere på at 
turde  udfordre sig selv, selvom fødsels-
attesten nærmer sig de 50. 

– Jeg kunne godt have trukket mig lidt 
tilbage og være bekymret for, hvad frem-
tiden bringer, men i stedet vælger jeg at 
se frygten i øjnene og fokusere på mulig-
hederne. Så må det bære eller briste.  

Følg mavefornemmelsen 
Om projekterne så ender som en succes 
eller ej, afventer han at se. Vigtigst for 
ham lige nu er, at han igen står op og går 
på arbejde drevet af lyst. 

– I alle projekterne kan jeg mærke en 
glæde og passion. Jeg føler, at jeg har 
noget at bidrage med og brænder for at 
levere et godt produkt – ligesom jeg gjor-
de, da jeg lavede tv. Det er nøjagtig det
samme drive, jeg føler. 

Derfor gør det ham ikke længere
noget, at karrieren tog en drej-
ning sidste år – faktisk kalder
han det ”en super veltimet
pause”. Fordi det blev en mu-
lighed for at finde ud af, at drømmejob-
bet også sagtens kan være et helt andet 
end det, der ellers har domineret ens CV 
gennem årtier. Så længe man bare følger 
mavefornemmelsen og ikke mister modet: 

– Jeg har i hvert fald fundet tilbage til 
kernen i mig selv og mærket efter, hvad 
der egentlig begejstrer mig. Det tror jeg er 
sundt for alle engang imellem. For det skal 
være sjovt at gå på arbejde – og hold kæft 
hvor har jeg glædet mig. Hver dag.   n

Amerikansk fodbold har en helt særlig 
plads i Claus Elmings hjerte og blev også 
omdrejningspunktet for starten på hans 
TV-karriere, da han fik job som NFL kom-
mentator hver søndag på TV2 Zulu.

TEMA | Drømmejob  |  



TEMA  | Drømmejob |  

Hun pakkede sit job og familien sammen, rejste ud og gjorde hele verden til sin 
arbejdsplads. Mød Mille Bruun Sjøgren, der er en af fremtidens digitale nomader. 

Af Heidi Callesen 

Med hele verden som sin  

m formiddagen bliver børnene 
undervist af en lærer via Skype, 
og de voksne arbejder online. Om 
eftermiddagen står oplevelserne i 
kø – fra at surfe i USA til at besøge 

indianerstammer i Sydamerika eller tage på 
sightseeing i en international storby.  

For i 2012 skiftede Mille Bruun Sjøgren og 
hendes familie hverdagen i Danmark ud 
med et liv som digitale nomader. Først tog 
de til Spanien, hvor de boede i en årrække, 
og senest på en rejse jorden rundt, der har 
varet i næsten et år. 

O
– Det bedste ved at leve sådan her er, at 

vi får en hverdag fyldt med oplevelser. Det 
er mere end at stå tidligt op, tage i skole 
og på job, mødes trætte henover aftens-
maden og så i seng. På den her måde har 
vi meget mere tid sammen som familie, og 
det er virkelig fedt, fortæller hun. 

Beslutningen om at rykke op og rejse ud 
faldt henover en flaske vin. I løbet af en 
aften gik ægteparret fra idé til handling og 
havde både meldt børnene ud af skolen og 
købt flybilletter. 

– Selvfølgelig var det en stor ting at 
flytte væk fra bedsteforældre og sikker-
hedsnettet i Danmark. Men hvis det ikke 
går, vender vi jo bare hjem igen, og så gør vi 
noget andet. Der har vi en meget stor risi-
kovillighed, fortæller Mille Bruun Sjøgren. 

Tænk kreativt 
Netop det at turde tage en chance 

fremhæver hun som noget af det 
afgørende for at lykkes med at skifte 
hamsterhjulet og de faste mødetider 
på kontoret ud med et liv på farten: 

– Der skal mod til, og man skal turde 
satse nogle ting. Der er mange måder at 
skrue karrieren sammen på – det kræver 
bare, at man fokuserer på mulighederne 
og tænker lidt kreativt, mener Mille Bruun 
Sjøgren.

Hun kender fx både en revisor og tand-
læge, der har brugt de teknologiske frem-
skridt til at skabe sig en virksomhed online 
og gøre hele verden til sin arbejdsplads. 

Den 42-årige speaker, journalist og fore-
dragsholder har selv løst det ved at bygge 
et mobilt lydstudie og tage det og com-
puteren med overalt. Andet skal hendes 
mand, der også er journalist, heller ikke 
bruge. For så længe der er adgang til en 
stabil internetforbindelse, kan opgaverne 
løses. 

– Mine kunder er jo ligeglade med, om jeg 
sidder i Mexico eller Danmark og indtaler 
en speak eller skriver en artikel. Så mit 
arbejdsliv gør det muligt at udleve den her 
drøm, og jeg føler mig virkelig heldig. 

arbejdsplads

Familien består af Mille (42), hendes mand Kristian (40) samt
børnene Vigfus Valdemar (11) og Elva Indiana (8).



Tag springet 
Men livet på farten, som hun fortæller om både på Instagram 
og i podcast-serien ’Den digitale nomade’, er også fyldt med 
udfordringer. Både når alt det praktiske skal planlægges, hvis 
wifi-forbindelsen svigter, eller når savnet til familie og venner 
bliver stort:

– Det er det, der har været det sværeste for børnene. Når 
de virkelig har savnet vennerne, har jeg kortvarigt været i tvivl 
om, om det var det rigtige, siger hun og fortsætter:

– Men alt det fantastiske, vi oplever, vejer det op. Vores digi-
tale verden er fyldt med mulighed også for at holde kontakten 
med dem derhjemme.

Derfor er Mille Bruun Sjøgrens opfordring til andre også at 
lytte til mavefornemmelsen, drømme stort og turde kaste sig 
ud i noget nyt – selvom det kan være skræmmende. 

– For en fremsynet arbejdsgiver vil det være lige 
meget, hvor du udfører dit arbejde, så længe det 
bliver færdigt til tiden. Men man skal selv tage ini-
tiativet til at spørge chefen. Til at komme ud over 
stepperne. For hvad er egentlig det værste, der kan 
ske?  n

Man kan følge med i Mille og familiens rejse og hverdagen som digitale 
nomader på Instagram.com/millemum og i podcasten ’Den digitale nomade’
på enten iTunes eller millespeak.com. Foto: Michiel van der Ham.

Det bedste ved at leve sådan her er, at vi får en hverdag fyldt med oplevelser. 
Det er mere end at stå tidligt op, tage i skole og på job, mødes trætte hen-

over aftensmaden og så i seng, siger Mille Bruun Sjøgren. 



Kan du komme i betragtning?
 Du skal som udgangspunkt være dansk- eller EØS-statsborger. 

 Du skal være tilmeldt som ledig på jobnet.dk og haft uafbrudt 
ret til dagpenge i mindst fire uger siden seneste arbejdsforhold.

 Du skal bo og opholde dig i Danmark op til afrejsedatoen.

• Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet i Danmark, indtil 
du rejser.  

A-kassen kan i en række situationer give dispensation fra kravet 
om de fire ugers ledighed før afrejsen, hvis 
 Du i forvejen er statsborger i det land, du rejser til. Så er kravet 

kun en uge.

 Du har opsagt dit arbejde for at rejse med din ægtefælle eller 
samlever, der har fået varigt arbejde eller skal begynde en 
længere uddannelse i det andet EØS-land.  

 Du skal til en ansættelsessamtale i det andet EØS-land.

 Du ønsker at søge arbejde på Færøerne.

Et vigtigt dokument 
For at få danske dagpenge med til udlandet skal du have en attest 
fra a-kassen. Med den har du ret til at få udbetalt danske dagpen-
ge, mens du søger arbejde i et andet EØS- eller nordisk land.

Sådan søger du
Du kan tidligst søge om attesten hos a-kassen fire uger før din 
afrejsedato, og a-kassen skal have ansøgningen senest to uger, 
før du har planlagt at rejse fra Danmark.

Ca. en uge før du rejser, sender vi attesten til dig, som er dit bevis 
for, at du kan få udbetalt danske dagpenge.  

Mens du er i det andet EØS-land
Der kan være forskellige regler i de enkelte lande, men fælles for 
dem alle er, at du inden syv dage fra afrejsedagen fra Danmark 
tilmelder dig jobcenteret i det andet EØS-land og i øvrigt kan stå 
til rådighed for fuldtidsarbejde.

I bevillingsperioden skal du bevare dit medlemskab af a-kassen i 
Danmark og indsende dagpengekort, præcis som du plejer. Får du 
arbejde i det andet EØS-land, skal du forsikres i det pågældende 
land.

Få mere at vide 
Du kan finde praktiske informationer om de forskellige lande på 
eures.dk

Kontakt a-kassen, hvis du gerne vil vide mere om dine mulighe-
der for at få dagpengene med til et andet EØS-land. Vi har gode 
erfaringer med, at vores ledige har fået arbejde i løbet af de tre 
måneder med jobsøgning og ophold i det andet land.  n

Rejser du til et EØS-land (EU, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz) eller Færøerne for 
at søge arbejde der, har du mulighed for dagpenge i en periode på op til tre måneder, hvis 
du opfylder en række betingelser.

Af Vivi B. Arnoldus, forsikringschef i a-kassen

Tag dine dagpenge
med til udlandet
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nsatte med fleksibel arbejdstid kan hverken fyres eller 
bortvises for fx at spille golf, shoppe eller tage til lægen 
midt på dagen, så længe de arbejder på andre tidspunkter 
i stedet. Det slår en ny dom fra Vestre Landsret fast. 

I Frie Funktionærers juridiske afdeling er der tilfredshed med 
dommen, fordi det er en principiel afgørelse, der sikrer alle an-
satte med fleksible arbejdstider en høj grad af frihed til selv at 
tilrette arbejdsdagen uden at risikere at miste jobbet.

Sagen startede i august 2017, da chefen i ETU Forsikring ulovligt 
overvågede Ulrich Buschs GPS og via den opdagede, at han flere 
gange var på golfbanen i dagtimerne. Derfor mente arbejdsgi-
veren ikke, at deres 40-årige salgschef havde passet sit arbejde 
ordentligt, og han blev bortvist uden løn. 

– Jeg blev simpelthen så rystet over at blive smidt ud på den 
måde. Jeg har reelt stået til rådighed nærmest døgnet rundt. 
Derfor var det dybt frustrerende at blive beskyldt for det mod-
satte, fortæller Ulrich Busch.  

Erstatning på vej 
Med juridisk støtte fra Frie Funktionærer fik Ulrich Busch sidste år 
byrettens ord for, at bortvisningen var ulovlig.

I marts stadfæstede Vestre Landsret den afgørelse, og 
det kan få stor betydning for mange. 

Dommen slår fast, at man med flekstid netop har ret til at 
indrette arbejdsdagen frit. Så længe du løser opgaverne 
tilfredsstillende, er det lige meget, om det bliver gjort 
formiddag, eftermiddag eller aften – det kan du hverken 
fyres eller bortvises for. Dermed falder dommen ud til de 
ansattes side og markerer tydeligt, hvor vidde rammerne 
er, og det vil danne præcedens for, hvordan man afgør 
den slags sager i fremtiden.

ETU Forsikring blev dømt til at betale Ulrich Busch godt 385.000 
kr. for manglende løn, pension og feriegodtgørelse samt erstat-
ning.  n 

Med fleksibel arbejdstid må man gerne
spille golf om formiddagen og arbejde
sent i stedet. Det har Vestre Landsret
slået fast i en principiel sag om Ulrich
Busch, der blev bortvist fra sit job. Nu  
får han 385.000 kr. i erstatning.          

Af Maria Skovbjerg Henriksen

Landsretten slår fast: 
FORKERT at bortvise ansat
for at spille golf

I
Er dit medlemskab af fagforeningen Frie Mini, Frie Favorit,
Frie Elite eller Frie Uddannelse, er det gratis at få juridisk hjælp 
og rådgivning fra vores jurister og advokater.

A

|  Juridisk  |  
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De startede bare, fordi det var 
sjovt ... Nu, 4 år senere, har de 
to 18-årige Youtubere vun-
det en prestigefyldt pris, fået 
deres egen manager og tjener 
gode penge på reklameind-
tægter og sponsorkontrakter. 
Mød Oskar og Elias Hole fra
Kender du det c:

Af Maria Skovbjerg Henriksen

Det er
mega fedt
at gøre sin 
hobby til
en levevej

TEMA  | Drømmejob |  

Oskar og Elias Hole bruger mange timer hjemme på værelset på at udtænke og 
finpudse videoklip til deres tusindvis af trofaste følgere, der sidste år kvitterede 
med at give de to så mange stemmer til awardshowet ”Guldtuben”, at de vandt 
kategorien ”Årets bedste på facebook”.
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e to tvillingedrenge, der tager imod 
i Odense-villaen, hvor de bor med 
familien, er skaberne bag Kender 
du det c:. En videoblog, der følges 
af mere end 80.000 på Facebook, 

mens fanskaren på Youtube er over 60.000.

De mange trofaste følgere er ikke kommet 
af sig selv. Det har krævet mange års mål-
rettet indsats, men det hele startede bare 
for sjov i sommerferien for 4 år siden.

– Blogging-bølgen var lige startet den-
gang, så med hjælp fra en ven oprettede 
vi en blog på Facebook og fandt på navnet 
”Kender du det c:”. Så kunne vi lave videoer 
med situationer, som folk kender fra hver-
dagen. Vi optog på mobil, så snart ideen 
opstod, for den havde vi jo på os hele tiden, 
siger Elias og Oskar supplerer: Youtube var 
også ved at komme frem dengang. Jeg kan 
huske, at vi bl.a. fulgte Morten Münster, 
der også er en rigtig stor Youtuber i dag. 
Han var vildt populær, så vi hentede meget 
inspiration fra ham og andre som os selv og 
tænkte: ”Det kan vi da også”!

Bare for sjov
Antallet af følgere voksede støt, samtidig 
med at de to drenge blev skarpere til at 
arbejde fokuseret med tags, overskrifter og 
målgrupper. Det afgørende var dog at holde 
fast i, at det skulle være sjovt og afspejle 
deres egen personlige stil, fortæller Oskar: 

–  Vi gik bare til den og spammede video-
er ud, fordi det bare var så sjovt, og så blev 
vi meget motiverede af, at vi kunne se, at 
følgerne bare blev flere og flere. Vi har altid 
stillet op til konkurrencer i skolen og i frit-
teren med alt fra gøgl til mini mgp, så det 
faldt os også meget naturligt at bruge os 
selv i videoerne.

– Vi har aldrig været generte, griner Elias, 
der dog må erkende, at det også har sin pris 
at turde udstille sig offentligt på den måde: 
I starten var der mange, der synes, vi var 
mærkelige, og vi fik da også lidt hate, når 
nogen råbte nederen ting til os på gangen 
i skolen. Men alligevel fulgte de os og kom-
menterede videoerne og taggede hinanden 
i dem. Jeg tror ikke, det har været ondt 
ment, men bare en undren over, hvad det 
var vi havde gang i. Det er prisen for at skille 
sig ud, når 80 % af drengene hellere ville 
bruge tid på fodbold.

DDet er
mega fedt
at gøre sin 
hobby til
en levevej

Guldtuben satte skub i karrieren
Deres karriere tog for alvor et hop, da 
Kender du det c: blev nomineret til Guld-
tuben 2017 i kategorien "årets bedste på 
Facebook” og vandt prisen til et kæmpe 
awardshow på TV. Med den fulgte en 
masse omtale og tilbud om alt fra gratis 
tatoveringer til smykker, tøj og diverse gad-
gets. Pludselig befandt de sig i samme liga, 
som deres egne idoler.

– Det er lidt surrealistisk nu at tænke på, 
hvor ellevilde vi var engang bare ved tanken 
om at møde dem, og nu har vi både været 
på skitur med flere af dem, som fx Christine 
Sloth, Armin og Johan og Emilie Malou, og 
vi arbejder sammen i Hippo management, 
siger Elias.

Oskar husker tydeligt en af de første 
store events, de deltog i efter Guldtuben. 
Sammen med Youtuberne Eiqu og 
Alexander Husum deltog de i en ’meet and 
greet’ med deres fans i forbindelse med en 
tøjlancering.

– For satan der var mange mennesker!! 
Der fik man virkelig et sug i maven, da vi så 
køen af folk, der bare ventede på at få en 
krammer eller en autograf … den var lang!!

Fremtiden venter
Nu forsøger makkerparret på bedste vis at 
få tid til både Youtubekarriere og en HF, for 
selv om der er opbakning fra hjemmefron-
ten til deres drømmejob, som lige nu sikrer 
dem en god indtægt, er uddannelse stadig 
vigtigt, og fremtiden fuld af muligheder.

– Vi ville da lyve, hvis vi sagde, vi ikke 
kunne lide at få likes. Det giver et kick og 
en motivation, at folk kan lide det, vi laver, 
og samtidig er det jo afgørende for, om du 
får en karriere ud af din tilstedeværelse på 
sociale medier. Jeg ved ikke, hvor fedt det er 
at lave det gøgl, vi laver nu, om 15 år, men 
det kan udvikle sig i mange retninger, siger 
Oskar, der ser en fremtid i mediebranchen, 
mens Elias ikke er i tvivl om, at han gerne vil 
fortsætte med at være et kendt ansigt.

–  Vi er så mange mennesker her i verden, 
og jeg vil gerne være med til at sætte mit 
aftryk. Det kunne da være mega fedt, hvis 
jeg kan fortsætte med at gøre min hobby til 
en levevej.  n

4 GODE
YOUTUBER-TIPS FRA
KENDER DU DET

1.  Lad dig aldrig påvirke af, hvad 
andre synes. Laver du noget, du 
selv synes er fedt, så tro på det! 
Tag kritik til dig, men ikke hate.

2.  Sæt dig et konkret mål og gå 
efter det. Start realistisk. En 
målsætning om 50.000 følgere 
inden for første år er måske lidt 
for ambitiøst. Start i det små, 
se hvad der virker og byg så din 
fanskare stille og roligt op.

3.  Lav det du har lyst til og ikke 
det, du tror andre gerne vil se. 
Ellers kører du sur i projektet. 
Det skal være lysten til at skabe, 
der driver dig.

4.  Du må aldrig give op! Det er et 
langt sejt træk at blive kendt. 
Der skal knokles for det og ar-
bejdes målrettet. Det har taget 
os 4 år at nå dertil, hvor vi er i 
dag, men det er det hele værd.

/Oskar og Elias Hole

c:
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Spar på dine
forsikringer 

Der er penge at spare ved at 
skifte til Alm. Brand. Du kan 
spare op til 35 % på både bank 
og forsikring, hvis du samler 
begge dele og evt. også din 
pensionsordning hos selska-
bet. Dermed bliver du dobbelt-
kunde og får adgang til de  
unikke fordele. 

Tilbuddet gælder alle, der er 
medlem af Frie Funktionærers 
fagforening og/eller a-kasse. 

Tilbud på mærkevarer, for-
sikringer, uddannelse og 
udflugter – og gratis fyr-
aftensmøder, der gør dig 
klogere. Uanset hvad du 
prioriterer, er der masser
af muligheder og penge
at spare som medlem hos 
Frie Funktionærer. 

Dine medlemskroner giver 
adgang til unikke rabatter 

Spar 60 % på mærkevarer 

Er indretning din interesse, så er dette tilbud til dig. Alle Frie
Favorit og Frie Elite-medlemmer kan nemlig spare op til 60 %
på boligtilbehør, elektronik, belysning, legetøj, sportsudstyr og 
meget mere. 

En rabataftale med firmaet Borg & Bigum gør det muligt at købe 
kendte mærkevarer som fx Kähler, Georg Jensen, Kaj Bojesen og 
Kitchen Aid til favorable priser på deres webshop. Ved køb over
500 kroner er fragten desuden gratis. 

RABAT

OP TIL

35 %
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Tag på sommertur til
BonBon-Land 

Børn elsker BonBon-Land – og som med-
lem af Frie Funktionærer bliver turen 
30 % billigere. Børn under 90 cm koster 
ingenting, og når entréen er betalt, er 
alle forlystelser gratis. Så besøg den 
sydsjællandske forlystelsespark, der 
med sit skøre og sjove univers har noget 
for alle – prøv fx den nye virtual reality-
nyhed ”Den Hemmelige Verden”. 

Kommer du fra Fyn eller Jylland, giver 
BonBon-Land desuden 25 % på bil-
letten over Storebælt samt en gratis 
hjemtursbillet, når du er tilmeldt Club 
Storebælt.  

Tilskud til leder-
uddannelse

Hvis du drømmer om at uddan-
ne dig til leder, kan du som 
medlem af Frie Funktionærer 
spare 3.500 kroner på uddan-
nelsen Mini MBA hos Aros. 
Den ambitiøse efteruddan-
nelse er udviklet i tæt sam-
arbejde med landets førende 
ledelsesekspert, professor 
Steen Hildebrandt. Her lærer 
du om de klassiske MBA-fag 
og den nyeste viden inden 
for ledelse og får derudover 
adgang til eksklusive foredrag, 
masterclasses og netværksar-
rangementer. 

Uddannelsen kan finansieres 
af din arbejdsgiver under en 
bruttolønsordning, hvor du 
kan spare cirka halvdelen 
– læs mere på f-f.dk

Styrk fagligheden til
fyraftensmøder 

Som medlem af Frie Funktionærer har du løbende adgang til spæn-
dende fyraftensmøder, der sætter aktuelle temaer på dagsordenen 
og styrker dine kompetencer. 

I efteråret kan du blandt andet komme til foredrag og workshop 
med den succesfulde iværksætter Jonathan Løw og få råd til job-
søgning og karriereudvikling, uanset om du er blevet fyret eller 
frygter at blive det. 

Møderne er enten gratis eller til en meget fordelagtig medlems-
pris, og vil du tage en ven, kollega eller ægtefælle med, får de den 
samme rabat.

Læs mere om de mange medlemsfordele og vores 
forskellige medlemskaber på f-f.dk og find ud af,
hvad der passer bedst til dig.



Gry Egstrup, Senior Vice President for HR Udvikling, TDC

Hvad er en drømmemedarbejder for jer? 
Vi ønsker ansatte, der er gode til at eksekvere i praksis og skabe værdi både for
hinanden og kunderne. Så du skal være passioneret, nysgerrig og læringsvillig, turde
at stille spørgsmål og udfordre det eksisterende.  

Hvordan udvikler I selv medarbejdernes kompetencer?  
Alle får en personlig udviklingsplan med fokus på vores værdier og løbende feedback mindst hver fjerde uge. 
Både fra lederen og kollegerne, så det bliver noget, vi arbejder med i fællesskab.  

Hvad er dit bedste råd til ansøgere? 
Det vigtigste er, at vi får indtryk af, at man virkelig brænder for at arbejde hos os. Sæt dig godt ind i virksom-
heden før en samtale og stil velvalgte spørgsmål, der viser en oprigtig nysgerrighed. 

TEMA  | Drømmejob |  
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Vil du indfri ambitionerne 
på jobbet, er det en fordel 
at vide, hvad arbejdsgive-
rens synes, gør dig attrak-
tiv. Her får du fire chefers 
definition på en drømme-
medarbejder.

Af Heidi Callesen 

Rust dig til drømmejobbet: Sådan    gør du chefen tilfreds 

DET VIGTIGSTE ER, AT VI FÅR INDTRYK AF, AT MAN VIRKELIG BRÆNDER FOR AT ARBEJDE HOS OS. 
SÆT DIG GODT IND I VIRKSOMHEDEN FØR EN SAMTALE OG STIL VELVALGTE SPØRGSMÅL, DER VISER 
EN OPRIGTIG NYSGERRIGHED. 
GRY EGSTRUP, TDC

”



Henrik Nürnberg,
Salgsdirektør, Outforce

Hvad er en drømmemedarbejder for jer? 
Kompetencerne er vigtige, men det altafgørende er, at 
man er proaktiv, initiativrig og oprigtigt nysgerrig på 
sit arbejde. Drømmemedarbejderen venter ikke på, at 
vi kommer og stopper viden i dem, men opsøger selv 
udvikling og kan administrere under ansvar.

Hvordan udvikler I selv medarbejdernes kompetencer?  
Vi kortlægger deres ambitioner og kræver, at de dyg-
tiggør sig med uddannelsesforløb eller certificeringer 
hvert år. Det øger deres egen markedsværdi og giver 
nogle kompetencer, vi også får gavn af. 

Hvad er dit bedste råd til ansøgere? 
Vi udvælger efter nøglekompetencer, så tydeliggør, 
hvad du kan, og kom med konkrete eksempler. Alle kan 
sige, de er ansvarsbevidste, så vi spørger altid ind til det 
til samtalerne for at vurdere, om ansøgeren lever op til 
beskrivelsen.

Harris Brandt,
Mediechef, Jysk Fynske Medier

Hvad er en drømmemedarbejder for jer? 
En, der kigger fremad og bidrager med nye idéer eller 
måder at anskue tingene på, så man udvikler både sig 
selv og sin arbejdsplads. Drømmemedarbejdere er gode 
til at samarbejde og har lyst til at lære af hinanden. 

Hvordan udvikler I selv medarbejdernes kompetencer?  
Vi har et uddannelsesprogram for alle medarbejdere, 
tilbyder intensive og specialdesignede trainee-forløb  
og gør meget ud af at have en løbende dialog. Vi er op - 
mærksomme på, hvad der skal til for at sikre et socialt 
sammenhold og god stemning. 

Hvad er dit bedste råd til ansøgere? 
Ansøgerne skal skille sig ud og komme med en energi, så 
jeg kan mærke, at deres passion er en motivationsfak-
tor både på jobbet og i fritiden. 
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Rust dig til drømmejobbet: Sådan    gør du chefen tilfreds 

Peter Julius, CEO og partner, Public Intelligence.

Hvad er en drømmemedarbejder for jer? 
Flid og evnen til ikke at have klare rammer er vigtigt. Vi kigger mindre på kompetencer og mere på værdier, og hos os er 
drømmemedarbejderen begejstret, motiveret, selvkørende og initiativrig – de kan rende hurtigt og i den rigtige retning.

Hvordan udvikler I selv medarbejdernes kompetencer?  
Vi sætter dem fri - det er det vigtigste. Her bliver man taget alvorligt og har en høj grad af frihed til selv at træffe beslut-
ninger og handle på dem. Det tror jeg er meget vigtigt. 

Hvad er dit bedste råd til ansøgere? 
Vær kreativ og ikke bange for janteloven. Vis, at du forstår, hvem vi er, og skil dig ud. Jeg ansætter flest ud fra, at de har 
henvendt sig direkte og spurgt, hvad der skal til for at få job her. Det viser en høj grad af lyst og personlig interesse.  
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Brug god tid på at øve dig, 
inden du skal til jobsam-
tale. Det at være velfor-
beredt giver overskud til 
at kunne imponere – her 
får du 10 konkrete råd til 
hvordan. 

Af Heidi Callesen

fte er nervøsiteten en naturlig 
følgesvend, når der er kaldt til 
jobsamtale. Men det er vigtigt at 
huske på, at det ikke kun er dig, 
der er ’til eksamen’ – det handler 

ligeså meget om, at du skal fornemme, 
om virksomheden er det rette match 
for dig. 

– Det er netop en samtale, man skal 
have, og ikke et krydsforhør, hvor man 
kan svare rigtigt eller forkert. Begge 
parter er interesserede i at gøre et godt 
indtryk og vil gerne have, at samtalen 
går godt, siger Frie Funktionærers kar-
rierekonsulent, Susan Bay Larsen. 

Det kan du også gøre dit for – blandt 
andet ved at være velforberedt, høflig 
og engageret. Her får du 10 tips og 
tricks, der ruster dig til den gode job-
samtale. 

O

10
Kend dit publikum: Brug tiden frem til samtalen på at sætte dig ind i virksomhe-
den, dresscoden og dem, du skal til samtale hos. At kende til seneste nyt og være 
påklædt som de kommende kolleger giver en fælles referenceramme at tale ud fra. 

Vær forberedt: Brug noget tid på at tænke over, hvad du kan blive spurgt om til 
samtalen – og hvad du vil svare. Det gælder om at få flettet din motivation for
jobbet og relevante kompetencer ind i din respons. Sig det evt. højt for dig selv
–øvelse gør mester. 

Kom aldrig for sent: Hvis du skal til samtale kl. 11, så sørg for at have styr på 
adresse og parkeringsforhold og vær der ti minutter før. 

Den svære smalltalk: Selvom du er nervøs, så forsøg at finde et overskud frem 
til at smalltalke. Fx ved at rose lokalerne, spørge hvor længe de har været der etc. 
Det viser et mentalt overskud og får samtalen mere naturligt i gang. 

Brug kroppen: Tænk over hvilke signaler, du sender, hvis du fx sidder med armene 
over kors eller kigger meget ned. Giv et godt håndtryk, smil og søg øjenkontakt, så 
du fremstår imødekommende. 

Lyt og læs: Selvom du er ivrig efter at få jobbet, så vær tålmodig og afbryd ikke. 
’Læs’ i stedet situationen og mærk efter, hvornår der er en naturlig pause og inter-
viewerens kropssprog signalerer, at det er din tur til at tale. 

Brug eksempler: Alle kan sige, de er ’gode til at have mange bolde i luften'. Vil du 
skille dig ud, er det derfor vigtigt, du har nogle eksempler klar, hvor du tydeliggør, 
hvordan du løser udfordringer i praksis og med succes. 

Stil modspørgsmål: Sørg for at have nogle spørgsmål med i tasken, der fx handler 
om virksomheden og den konkrete stilling. Det viser, at du har sat dig ind i tingene 
og oprigtigt er interesseret. 

Hvad skal du have i løn?: Når spørgsmålet om løn kommer på banen, gælder det 
om at være velforberedt og taktisk. Læn dig op af statistikker, spørg ind til, hvad 
der indgår i lønpakken og lad dit eget bud være højere end din smertegrænse. 

Afslutningen: Selv hvis du ikke får jobbet denne gang, så er det vigtigt at efter-
lade et godt indtryk til næste gang, de har en ledig stilling. Så slut af med at takke 
for en god samtale – også evt. med en mail, hvor du bekræfter, du stadig er inte-
resseret.  n

GODE RÅD:
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Af Hanne C. Boyer, karrierekonsulent

Kom godt fra start
– Sådan skriver du den bedste    ansøgning
Det kan være svært at finde de rigtige ord, når man som nyuddannet skal gøre sig
interessant til et job, hvor der ifølge stillingsopslaget oftest både er behov for en
uendelig række af kompetencer og erfaring.

1. Dit ansøgningsmateriale består af dit CV og din motiverede 
ansøgning, som skal tilpasses det enkelte job, du søger.

2. I både dit CV og i din ansøgning har du ca. 20 sekunder til at 
gøre dig ”lækker”. I dit CV kan du lave en kort beskrivelse af, 
hvordan du matcher jobbet (primært fagligt) – i ansøgningen 
er det din overskrift og dit motiv. Brug derfor ikke vigtige 
sekunder på at fortælle dit navn, din alder, din uddannelse 
eller øvrige informationer, som naturligt er med i forvejen.

3. Undlad gentagelser – de informationer, du videregiver, skal 
kun stå ét sted – enten i CV’et eller i ansøgningen – ikke 
begge steder.

4. Brug samme skrifttype i dit materiale og vær opmærksom  
på den grafiske linje. Det skal gerne hænge sammen. Husk 
også, at ”luft” sælger og gør dit materiale overskueligt. Lad 
være med at klemme dit CV ind på én side, hvis du har rele-
vante informationer, der fylder mere. Det vigtigste er, at din 
ansøgning maksimalt fylder en side. 

5. Vær skarp i dine formuleringer – det, du skal, er at sende en 
teaser til din forhåbentligt kommende arbejdsgiver – så du 
behøver ikke tage alt med. 

6. Undlad at sende eksamensbeviser, udtalelser, anbefalinger 
m.v. med, medmindre der i stillingsopslaget står, at det skal 
medsendes. 

Her får du fif og idéer til, hvordan du kan 
komme godt i gang med din ansøgning og 
dit CV og bringe dig i spil til dit nye job.

SÅDAN OPSÆTTER DU DIT CV
OG DIN ANSØGNING:

Dit CV er din historik – det du har med i din rygsæk, som ikke kan 
ændres. Ofte indeholder CV’et informationer om faglighed og 
afslutningsvis en kort beskrivelse af personlige fakta.

TEMA  | Drømmejob |  

CV
Navn – Adresse 

Mobilnr. – e-mail – LinkedIn

Uddannelse:
Årstal-årstal Uddannelsesnavn
 Uddannelsesinstitution

Årstal-årstal Uddannelsesnavn
 Uddannelsesinstitution

Erhvervserfaring:
Årstal-årstal Virksomhedens navn
 Dine funktioner
 Udvalgte resultater

Frivilligt arbejde:

IT
Program Niveau

Sprog
Dansk Modersmål

Personlige informationer:
Fødselsdag:
Civil stand:
Fritid:

FotoJobmatch
Hvordan matcher du jobbet fagligt – studie 

A

B

C

D
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Kom godt fra start
– Sådan skriver du den bedste    ansøgning

Din motiverede ansøgning er en kort beskrivelse af:

• Hvordan matcher du de personlige egenskaber i stillingsop-
slaget. Det er ikke nok at skrive, at jobopslaget matcher dine 
kompetencer – giv eksempler.

• Hvad er dit motiv for at søge stillingen? Er det virksomheden, 
produkterne, kunderne eller jobindholdet?

• Hvad kan du byde ind med i fremtiden – hvordan kan du 
gøre en forskel, hvis du får jobbet? Hvad er virksomhedens 
”gevinst” ved at ansætte dig – hvilke erfaringer, kompetencer 
kan du bringe i spil?  n

A:  Indeholder information om, at dette er dit CV – du skri-
ver dit navn, adresse og dine kontaktoplysninger: Tlf., 
e-mail og din LinkedIn profil, gerne så der kan linkes 
direkte til den.

B:  Hvordan og hvorfor matcher du jobbet fagligt? Tag 
gerne udgangspunkt i dine erfaringer. 

 For at undgå for ”lange” linjer kan du med fordel sætte 
dit vellignende, smilende foto ind her – gerne sort/
hvidt, der fungerer på udskrift.

C:  I omvendt kronologisk rækkefølge (det nyeste først)
 skriver du dine uddannelser, din erhvervserfaring fra
 studiejob og eventuelle frivillige job, du har haft.
 Hvilke resultater har du skabt?  

 Skriv også de IT-programmer du behersker og dit ni-
veau (fx superbruger, daglig bruger). Hvis du i stedet 
udfærdiger en grafisk oversigt, så vær opmærksom

 på at skrive, hvordan den skal læses. 

 Skriv også, hvilke sprog du kan begå dig på – også her 
skal du skrive niveauet: Modersmål, forhandlingsni-
veau, flydende (skrift, tale) eller på begynderniveau.

D:  Skriv din fødselsdato, civilstand og antal børn, hvis det 
er aktuelt. Skriv også lidt om din fritid – fx hvad der gør 
dig glad, hvordan du holder dig i form osv.

Navn – Adresse 
Mobil nr. – e-mail – LinkedIn

Hvad kan du byde ind med 
Hvor kan du gøre en positiv forskel for virksomheden 
/ hvad er virksomhedens gevinst ved at ansætte dig 
(erfaring, kompetencer, som kan komme i spil). 
Sammenskriv noget af det fra dit CV, der gør, at du 
matcher jobbet – men husk, ingen gentagelser.

Oplys om eventuelt flere personlige egenskaber i en 
kontekst, så det ikke blot er oplistning af ord.

Slut af med at se frem til / glæde dig til en personlig 
samtale.

Med venlig hilsen

Bilag: CV

Virksomhedens navn
Adresse
Postnr
Att. personnavn By, dato

Overskrift, hvor du kan fremhæve nogle personlige 
egenskaber, der efterlyses i stillingsopslaget.

Dit motiv for at søge jobbet. Hvad er det ved jobbet, 
virksomheden, produkterne, arbejdsopgaverne der 
tiltaler dig.



Af Heidi Callesen 

Drømmejob er mere end en titel på CV’et. I hvert fald står det at blive udfordret og have 
gode kolleger på ønskelisten, når man spørger danskerne, hvad drømmejobbet er for dem. 
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TEMA  | Drømmejob |  

Hvad er et drømmejob for dig? 

DET MED AT SKABE UDFORDRINGER OG SIKRE, JEG IKKE GÅR I STÅ, ER RIGTIG VIGTIGT FOR MIG. 
GITTE LUNDAGER

”
Anders Rath Durand, 25 år, tømrer og læser til bygnings-
konstruktør  
Hvad er et drømmejob for dig? 
Det er vigtigt for mig, at jeg er glad, når jeg kommer på arbejde. Derudover må 
opgaverne godt være udfordrende, og jeg kan godt lide at have travlt – så går 
tiden også hurtigere. 

Hvad gør du selv for at opnå det? 
Jeg har valgt at læse videre, netop fordi jeg gerne vil udvikle mig og også ende i en 
stilling, hvor jeg har mere ansvar. Derudover bidrager jeg også til arbejdsglæden 
og den gode stemning ved at prioritere, at vi skal have det godt sammen socialt. 

Gitte Lundager, 53 år, frisør og stylist 
Hvad er et drømmejob for dig? 
Jeg elsker mit nuværende arbejde, fordi jeg hele tiden har mulighed for at ud-
vikle mig. Det med at skabe udfordringer og sikre, jeg ikke går i stå, er rigtig 
vigtigt for mig. 

Hvad gør du selv for at opnå det? 
Beslutningen om at blive selvstændig tog jeg, fordi jeg gerne ville bestemme 
selv og kunne kombinere flere fag i én stilling. Derudover så sætter jeg også 
penge af til at udvikle mig – det er en økonomisk prioritering.
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Jacob Callesen, 27 år, salgschef 

Hvad er et drømmejob for dig? 
Et drømmejob for mig er et, hvor jeg føler, jeg kan være mig selv. Mit arbejde 
skal være værdifuldt, noget jeg kan stå inde for og som flugter med mine per-
sonlige værdier, og så skal der være gode kolleger.  

Hvad gør du selv for at opnå det? 
Mit nuværende job opfylder kriterierne. Jeg forsøger også selv at være med til 
at skabe nogle rammer, som alle trives i. Så alle på kontoret føler sig hjemme, 
har det godt og går glade på arbejde. 

Ida Bille,
21 år, butiksassistent 
Hvad er et drømmejob for dig?
Jeg drømmer om et job, hvor jeg 
har gode kolleger og arbejder med 
mennesker. Jeg vil gerne være med, 
hvor det sker og dele min hverdag 
med andre. 

Hvad gør du selv for at opnå det? 
Jeg har søgt ind på sygeplejestu-
diet, netop fordi jeg tror, det er min 
drømmestilling. Jeg er ret god til at 
tage humor med ind i arbejdsdagen, 
og det tror jeg også, kan være en 
fordel i det job. 

Jesper Henriksen,
52 år, chauffør 
Hvad er et drømmejob for dig? 
For mig er drømmejobbet der, hvor 
jeg har følelsen af, at jeg har det 
godt. Det handler helt grundlæg-
gende om at være glad for at gå på 
arbejde – at man har lyst til at møde 
ind igen næste dag. 

Hvad gør du selv for at opnå det? 
Jeg skiftede fra en mere velbetalt 
stilling til jobbet som chauffør, 
fordi her er jeg gladere. Har jeg et 
problem, eller vil jeg gerne udvikle 
mig, går jeg til min chef og snakker 
om det. 

Eva Mortensen,
45 år, social- og sundheds-
assistent og butiksansat
Hvad er et drømmejob for dig? 
Det er vigtigt for mig, at der er gode 
arbejdsforhold og tid til at løse de 
opgaver, man skal. At der er frihed 
under ansvar, og at ledelsen har til-
lid til de ansatte. 

Hvad gør du selv for at opnå det? 
Jeg har skiftet job og branche fra 
at have alt for travlt i jobbet som 
social- og sundhedsassistent til at 
stå i butik. Her har jeg en meget 
rummelig chef med stor fleksibilitet 
og variation i opgaverne – det var 
det helt rigtige for mig. 



|  Demokrati |  
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|  Juridisk  |  

Fyret på grund af sygdom 
– juristerne sikrede lønnen
Af Heidi Callesen

Da Anja Jensen blev fyret efter længere tids sygdom, fik hun ikke den løn, hun havde ret til. 
Juridisk hjælp sikrede en sejr over arbejdsgiveren og 75.000 kroner ekstra på kontoen. 

un var ansat i bogholderiet hos 
Intertek DIC A/S, men blev efter 
et år sygemeldt med stress. Anja 
Jensen oplevede ingen opbak-
ning hos chefen, og derfor var 

hun forberedt på den fyring, der sidste år 
landede i postkassen.  

– Selvfølgelig gjorde det ondt at blive 
fyret, for jeg havde virkelig kæmpet for at 
komme tilbage. Men på den anden side var 
det også en lettelse, fordi jeg godt vidste, 
at de ville af med mig, fortæller hun. 

Arbejdsgiverens argument var, at hun nu 
havde været syg i 120 dage, og derfor 
ifølge funktionærloven kunne fyres med 
kun en måneds varsel. Men Anja Jensen 
kendte også selv reglerne og vidste, at 
hun havde en god sag, som hun bad Frie 
Funktionærer om at føre: 

– En ting er fyringen, en anden er må-
den, det gøres på. Jeg synes, de havde 
trådt nok på mig, og derfor var det vigtigt 
for mig at gå videre med det her. 

Antal af sygedage er afgørende  
For selvom det er rigtigt, at en funktionær 
med sammenlagt 120 dages sygdom på 
et år kan fyres med en måneds varsel, så 
er reglerne nogle andre, hvis sygedagene 
er flere. Med vintersnue, ørepine og andre 
drypvise fraværsdage oveni stressen, 
havde Anja Jensen i alt haft 138 dages 
sygdom. 

– Derfor kunne 120-dages reglen slet 
ikke bruges i den her sag, siger souschef    
i juridisk afdeling, Rune Henneberg: 

– I stedet for en måneds varsel havde 
hun derfor ret til tre. Det er en markant 
forskel, og derfor tog vi sagen i byretten, 
da vi ikke kunne blive enige med virksom-
heden, forklarer han. 

Efter et år endte det med en sikker sejr 
til Anja Jensen, der efterfølgende mod-
tog godt 75.000 kroner fra sin tidligere 
arbejdsgiver. 

– Det har selvfølgelig været en rigtig 
svær proces. Men det hjalp mig meget, at 
jeg kunne lægge ansvaret fra mig og lade 
juristerne føre sagen, og bruge min energi 
på at genrejse mig selv. Så i sidste ende 
har det været det hele værd, siger hun.  n

H

3GODE RÅD
TIL DIG, DER
ER SYGEMELDT 

1.  Registrer sygedage løbende for 
at have et præcist overblik. 

2.  Gem dokumentation for din 
sygemelding, fx en mail eller 
opkaldsliste, der bekræfter din 
kontakt til arbejdsgiveren. 

3.  Vær opmærksom på, at arbej-
der du hjemmefra (fx besvarer 
e-mails) under sygdom, kan der 
opstå usikkerhed om, hvorvidt 
fraværet er reelt.  

Bliver du opsagt på grund af 120-
dages reglen, så kontakt altid den 
juridiske afdeling på tlf. 63 13 85 50.

For Anja Jensen var det en stor hjælp, at hun 
kunne lægge ansvaret fra sig og lade Frie 
Funktionærers jurister føre hendes sag.
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|  Demokrati  |  

Mød Marie Louise Isager  
Uddannelsesrepræsentant
Region Midtjylland Øst 

Uddannelse: Studerer til professionsbachelor
i offentlig administration

Alder: 22 år 

Fritidsinteresser: Frivilligt arbejde, familielivet
og venner. 

By: Silkeborg

Hvad elsker du at bruge tid på?
Jeg elsker at bruge min tid med min familie. Jeg bor 
med min kæreste og hans to piger, som beriger 
mig med mange skønne øjeblikke. Jeg nyder også 
at deltage aktivt i foreningslivet. 

Har du et ønske for fremtiden?
Ja, jeg har et brændende ønske om at få et spæn-
dende arbejde ude på en god arbejdsplads, hvor 
jeg vil kunne deltage aktivt med de kompetencer, 
jeg kommer til at besidde med min uddannelse.

Hvad drømmer du om karrieremæssigt?
Jeg har en drøm om at kunne komme til at rådgive 
og vejlede folk til at træffe gode beslutninger ift. 
deres livssituation og hjælpe folk tilbage på rette 
spor. På sigt håber jeg at kunne tage yderligere 
uddannelse inden for coaching og positiv psyko-
logi, som også interesserer mig meget. 

Hvorfor valgte du at blive medlem af Frie 
Funktionærer?
Jeg hørte en fortælle om fagforeningen, og da jeg 
hørte, at jeg som studerende ikke skulle punge ud 
og blev fortalt om de gode tilbud jeg kunne tage 
del i, så var jeg sikker på, at det var den rette fag-
forening for mig. 

Hvorfor lægger du kræfter i bestyrelses-
arbejdet? 
Jeg kom til generalforsamlingen for min region 
i marts måned i år. Den daværende bestyrelse 
gjorde meget ud af at fortælle, at de meget gerne 
så unge deltagere i bestyrelsen. Min søster og 
jeg drøftede det, og vi mente, at vi havde kom-
petencer og idéer at byde ind med i sådan et 
samarbejde, så vi valgte at stille op som uddan-
nelsesrepræsentanter. Overraskende nok, så                       
blev vi begge vagt ind. Det glæder vi os over og  
ser frem til samarbejdet.  n
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|  Faglige noter  |  

Nu kan du forsikre 

10 %
EKSTRA af din løn

Din post er blevet

Fra 1. maj 2018 blev det muligt at forsikre 
en højere andel af sin løn. 

Tidligere har man kunnet forsikre 80 % af 
sin løn – og helt op til 40.000 kr. om måne-
den ved arbejdsløshed.

Nu øges dækningen, så man kan forsikre 
90 % af sin løn (eksklusiv arbejdsmar-
kedsbidrag). Det giver fra 1. maj 2018 de 
fleste forsikringstagere mulighed for at få
en endnu højere økonomisk sikkerhed,
hvis de en dag står uden arbejde.

Hvis du har modtaget post fra Frie Funktio-
nærer i 2018, har du måske opdaget, at du 
udelukkende modtager digital post, som du 
kender det fra fx e-boks. Det vil sige, at alle 
breve fra Frie Funktionærer bliver sendt elek-
tronisk til din dokumentmappe på Mit Frie.

Vi benytter Mit Frie i stedet for e-boks for at 
sikre, at du har alle dine dokumenter samlet
og har det bedste overblik.

Du vil modtage en servicebesked på e-mail, hver gang vi har ny post til dig.
Din dokumentmappe finder du på f-f.dk under Dokumenter på Mit Frie. 

Du har også mulighed for at tilmelde dig vores sms-service under Dokumenter på Mit 
Frie, så du også får besked på din mobil, når der er nyt fra os.

På Mit Frie under Mine oplysninger kan du også tjekke, om din e-mail og dit mobilnum-
mer er opdateret, så vi er sikre på, at posten når frem til dig.

Har du spørgsmål til din dokumentmappe på Mit Frie, er du altid velkommen til at ringe 
til os på tlf. 63 13 85 50. 

digital

Vil du høre mere om dine 
muligheder for at tegne en 
lønsikring så kontakt os på 

tlf. 63 13 85 50 eller send en 
e-mail til salg@f-f.dk,

så ringer vi dig op.

Mit Frie



Frie Funktionærers hovedbestyrelse:
Finn D. Aalestrup (formand)
Marianne Normann Jensen (næstformand)
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Lena Birgitte Jørgensen
Solvejg Korsgaard
Kim Sørensen

Frie Funktionærers a-kasses hovedbestyrelse:
Finn D. Aalestrup (formand)
Karin Fredskild (næstformand)
Anker Christiansen
Marianne Normann Jensen
Lena Birgitte Jørgensen
Solvejg Korsgaard
Kim Sørensen
 Se mere på f-f.dk

Bestyrelser Fristen for skattefri udbetaling
udløber 30. juni!

Når du er færdig med din uddannelse, kan 
du få 13.323 kr. i dagpenge om måneden 
som medlem af a-kassen. Hvis du er forsør-
ger, er beløbet lidt højere, nemlig 15.279 kr. 
pr. måned. 

Har du været:
• Medlem af a-kassen i mindst 1 år, kan 

du få dimittenddagpenge fra din første 
ledighedsdag. 

• Medlem af a-kassen under 1 år, kan 
du få dimittenddagpenge fra én måned 
efter, du slutter uddannelsen. 

Husk to-ugers fristen
Senest to uger efter, du afslutter din ud-
dannelse, skal vi modtage en særlig dimit-
tenderklæring fra dig. Misser du to-ugers 
fristen, kan vi kun optage dig som almin-
deligt medlem, hvor du bl.a. skal opfylde et 
krav om 1 års medlemskab og et indkomst-
krav for at få ret til dagpenge. 

Vi kontakter dig et par uger før, du slutter 
din uddannelse, så vi sammen kan sikre dig 
de bedste muligheder. 

Hvis du har studiejob
Er planen, at du vil stoppe med dit studiejob 
og søge om dagpenge, er det vigtigt, at 
du fratræder dit studiejob, inden du har 

taget din sidste eksamen. Ellers får du som 
udgangspunkt en karantæne på tre uger, 
før du kan få dagpenge.

Kontakt a-kassen på tlf. 63 13 85 50
og lad os rådgive dig om
netop din situation.

Dagpenge til dig, der bliver færdig 
med din uddannelse i 2018
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Har du besluttet dig for definitivt at for-
lade efterlønsordningen – men endnu 
ikke tastet ansøgningen om skattefri 
udbetaling, så er det nu, du skal hand-
le. Vil du have dine efterlønsbidrag 
udbetalt skattefrit, skal a-kassen 
modtage din ansøgning senest den 
30. juni 2018. 

Du søger digitalt på Mit Frie/TastSelv 
på f-f.dk. Her finder du også dit efter-
lønsbrev. 

Pas på!
at du ikke 

misser
to-ugers

fristen



40  |  FRIE NR. 2  2018

Af Maria Skovbjerg Henriksen

Et års arbejde uden for EU kan få betydning for dagpengene, når du vender hjem.
Det er konsekvensen af en ny skatteaftale.

NY AFTALE: 

Strenge opholdskrav svækker
retten til dagpenge

|  A-kasse  |  

egeringen har sammen med DF 
landet en ny skatteaftale, der 
burde være rimelig harmløs for 
a-kasselovgivningen. Men det 
viser sig, at politikerne har udvi-

det skatteaftalen med et helt nyt krav for 
at få dagpenge. Det mener forsikringschef 
i a-kassen, Vivi B. Arnoldus, er meget 
overraskende og direkte forkert:

– Når vi dykker ned i aftaleteksten, 
åbenbarer der sig ikke bare et enkelt hår-
strå, men en hel paryk i suppen! Helt kon-
kret vil der fra 2019 blive indført et helt 
nyt opholdskrav for at kunne få dagpenge. 
Man skal have opholdt sig her i Danmark 
eller i et andet EU/EØS-land i sammenlagt 
syv år inden for de seneste otte år for at 
kunne få ret til dagpenge fra sin a-kasse. 
Aftalen kan derfor også ramme de dan-
skere, der har arbejdet et år i udlandet og 
vender hjem igen.

EØS-landene er EU + Norge, Lichtenstein 
og Island, og formålet med aftalen er at 
begrænse udlændinges adgang til danske 
velfærdsydelser og signalere, at forud-
sætningen for adgang til de fulde ydelser i 
Danmark er, at man har en fast tilknytning 
til det danske samfund og har bidraget 
hertil gennem en længere årrække.  

Men kravet vil også ramme danskere, 
der arbejder i lande som fx USA eller 
Australien. 

Overgangsregler frem mod 2021 
Kravet om syv års ophold inden for otte år 
skal indfases i 2019 og 2020:
• I 2019 er opholdskravet på fem ud af 

otte år. 
• I 2020 er opholdskravet på seks ud af 

otte år.
• Fra 2021 opholdskravet på syv ud af 

otte år.

Hvis kravet ikke er opfyldt, kan man even-
tuelt have ret til integrationsydelse, hvis 
man opfylder betingelserne for det. 

Bliver du berørt?
De konkrete detaljer i aftalen er dog ikke 
på plads, før aftalen bliver endeligt vedta-
get i Folketinget.

– Vi følger lovforslaget tæt og håber, 
der undervejs i processen bliver lyttet til 
behovet for justeringer, så den endelige 
lovgivning ikke på så brutal vis rammer 
de af vores medlemmer, som i en periode 
har deres arbejdsliv i lande uden for EØS-
området, siger Vivi B. Arnoldus.  n

R

Man skal have opholdt sig her i Danmark
eller i et andet EU/EØS-land i sammenlagt 
syv år inden for de seneste otte år for at 
kunne få ret til dagpenge fra sin a-kasse. 
Aftalen kan derfor også ramme de danske-
re, der har arbejdet et år i udlandet og ven-
der hjem igen.

Glæd dem
du holder af
– med et gavekort
til Henne Mølle Å

Badehotel
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NY AFTALE: 

Strenge opholdskrav svækker
retten til dagpenge

|  Årets funktionær 2015 |  

FILSØ MINIFERIE
Holder du af smuk natur? Så har du 
muligheden for at komme med på en 
guidet tur rundt om Filsø. 
Filsø er et 2.320 ha stort naturområde 
ved den jyske vestkyst mellem Ring-
købing Fjord og Vadehavet.

Søndag d. 9. september:
2-retters menu.
Mandag d. 10. september:
Ta' selv morgenbord.
Kl. 13-15.30: Guidet tur rundt om Filsø 
med Merete Vigen Hansen. På turen 
serveres der kaffe og sandwich.
Kl. 17.00: 2-retters menu.
Tirsdag d. 11. september:
Ta’ selv morgenbord. Derefter afrejse.
Pris pr. person 
Normalpris 1.600 kr. 
Medlemspris pr. person 1.120 kr. 

MINIFERIE (4 DAGE)
inkl. ½ pension
Trænger du til en miniferie, tilby-
der Henne Mølle Å Badehotel et 
4 dages ophold (3 overnatninger) 
med ½ pension. Tilbuddet gælder 
kun ved ankomst søndag, mandag 
eller tirsdag. 
Pris pr. person (uge 14-25 og 34-42)
Normalpris 2.550 kr. 
Medlemspris pr. person 1.785 kr.
Pris pr. person (uge 26-33)
Normalpris 2.950 kr. 
Medlemspris pr. person 2.065 kr.
Der ydes max. rabat for 4 personer pr. 
medlemskort. 

GOLFOPHOLD
Nyd et dejligt ophold med god mad 
og adgang til Henne Golf Klub. 

Et golfophold på Henne Mølle Å 
Badehotel indeholder:
2-retters menu hver aften.
En green fee til Henne Golf Klub pr. 
person.
Mulighed for at tilkøbe ekstra green 
fee til 230 kr. (normalpris 300 kr.).
Mulighed for ved ankomst til hotellet 
at bestille sandwich til 98 kr. pr. stk. til 
at tage med på golfbanen. 

Bestil et 3 eller 4 dages golfophold.
og opnå en særlig medlemsrabat 
på 30 %.

Læs mere på hennemoelleaa.dk

Henne Mølle Å Badehotel
Kom til Henne Mølle Å Badehotel ved Vesterhavet og lad os forkæle dig!

Glæd dem
du holder af
– med et gavekort
til Henne Mølle Å

Badehotel

Klik ind på hennemoelleaa.dk, hvor vi holder dig 
opdateret med sæsonens menu og spændende 
aktiviteter.

Kontakt os på tlf. 76 52 40 00

Meld dig ind i dag og opnå rabat
Som medlem af Frie Funktionærers fagforening får du en 
særlig medlemsrabat, når du selv bor på hotellet. Har du teg-
net Frie Mini, skal du opgradere til Frie Favorit/Frie Elite for 
at få rabatten.
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ad os se på det gode først. Fra 1. 
oktober vil du have mulighed for at 
forlænge perioden med ret til sup-
plerende dagpenge. 

• De 30 uger med ret til supplerende 
dagpenge kan forlænges til 42 uger. 
Dog ikke, hvis du har opbrugt de 30 
uger før den 1. oktober 2018.

• Én månedsindberetning med mere end 
146 løntimer (118 timer for deltidsfor-
sikrede) giver ret til fire ugers forlæn-
gelse. 

• Forlængelsen sker på baggrund af løn-
timer, som din arbejdsgiver har indbe-
rettet til SKAT inden for de seneste 
12 måneder. A-kassen beregner din 
forlængelse, når du nærmer dig de

 normale 30 uger med supplerende
 dagpenge.

• Der kan forlænges for fire uger ad gan-
gen, i alt tre gange.

Ansatte, der bliver sendt hjem på dag-
penge på grund af fx dårligt vejr, mate-
rialemangel eller arbejdsfordeling, bliver 
undtaget fra begrænsningen på 30 uger 
for supplerende dagpenge.  

Til den dårlige side 
I dag er det sådan, at når du har brugt alle 
30 uger, kan du ikke længere modtage 
supplerende dagpenge i uger, hvor du har 
arbejdstimer. Men du er stadig berettiget 
til at modtage dagpenge i uger, hvor du 
ikke har arbejdstimer.

Med dagpengereformen var det fra poli-
tisk side tanken, at når først de 30 uger er 
opbrugt, vil man fra 1. oktober 2018 over-
hovedet kunne få supplerende dagpenge 
når i måneden samtidig har løntimer.

Af Vivi B. Arnoldus, forsikringschef  Illustration: Marck Fink

Denne helt fejlslagne regel ville betyde, at 
når ledige, der har opbrugt retten til sup-
plerende dagpenge, tager selv få timers 
arbejde efter 1. oktober 2018, risikerer de 
at miste alle dagpenge i den pågældende 
måned.
 
Efter massiv kritik af reglen har Beskæf-
tigelsesministeren lyttet til a-kasserne, 
og i maj meldt ud, at han i november 2018 
fremsætter et lovforslag der ruller reg-
lerne tilbage til de regler der gælder i dag.

På f-f.dk finder du mere information om de 
generelle regler og nuværende regler for 
supplerende dagpenge. Du er altid velkom-
men til at kontakte a-kassen på 63 13 85 50, 
hvis du har brug for uddybning eller er i 
tvivl om dine muligheder.  n

L

Når de nye regler om supplerende dagpenge
træder i kraft den 1. oktober 2018, betyder det, at der 
kommer en række forbedringer, som de ledige kan se frem til.
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GODE NYHEDER til dig på    supplerende dagpenge
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GODE NYHEDER til dig på    supplerende dagpenge

Generelle betingelser
for supplerende dagpenge

 
 Du arbejder på nedsat tid (din 

arbejdstid er under 37 timer 
om ugen – under 30 timer, hvis 
du er deltidsforsikret).

 
 Din arbejdstid er på max 

145,53 timer pr. måned, og 
der skal mindst kunne udbe-
tales dagpenge for 14,8 timer 
i måneden.

 Du skal være tilmeldt som 
ledig og arbejdssøgende på 
jobnet.dk.

 
 Du skal stå til rådighed for 

arbejdsmarkedet på normal 
vis.

 
 Du skal kunne sige dit deltids-

arbejde op med dags varsel, 
så du kan starte et nyt fuld-
tidsarbejde dagen efter.

 
 Din arbejdsgiver skal under-

skrive en frigørelsesattest, 
hvis du har et opsigelsesvar-
sel.

 
 Reglerne er næsten de sam-

me, hvis du er deltidsforsikret 
– men hør a-kassen.

BESKÆFTIGELSESMINISTEREN HAR LYTTET TIL A-KAS-
SERNE, OG I MAJ MELDT UD, AT HAN I NOVEMBER 2018 
FREMSÆTTER ET LOVFORSLAG DER RULLER REGLER-
NE TILBAGE TIL DE REGLER DER GÆLDER I DAG.
VIVI B. ARNOLDUS

”



Tid og sted:
06.09.2018: Frie Funktionærer, Overgade 24, Odense C 

Foredrag og tilhørende workshop afholdes fra kl. 17.00-19.00.
Der vil være kaffe/te med sødt, sandwich og sodavand.

Tag en ledsager med: 
Som medlem af fagforeningen kan du deltage for kun 50 kr. inkl. for-
plejning, og du kan tage en ledsager med til medlemspris.

venpå en familieforøgelse sker 
der fundamentale ændringer i ens 
værdier i livet, og søvnrytmen og 
mange andre ting bliver godt og 
grundigt udfordret. Det kan der-

for også betyde, at ens perspektiv på det 
nuværende arbejde ændrer sig.

Med Jonathan Løws foredrag og work-
shop får du mulighed for at reflektere over, 
hvordan dit arbejdsliv skal forme sig nu, 
hvor du er på vej tilbage fra barsel.
 
Selvom du er blevet far/mor, så er arbejdet 
stadigvæk en stor del af din identitet og 
hverdag, så hvordan sikrer du, at vejen 
tilbage fra barsel bliver bedst mulig, og at 
du fortsat har et arbejde, som giver mening 
og kan balanceres med dit nye liv som små-
børnsforælder?
 
39-årige Jonathan Løw er forfatter til to 
bestsellere omkring iværksætteri, inno-
vation og ledelse. Han har været med i 
opstarten af fire virksomheder, er blevet 
kåret som årets iværksætter, har været 
onlinechef i Bog & idé samt international 
marketingchef hos KaosPiloterne.

Jonathan Løw er direktør for virksomheden 
Listen Louder, hvor han hjælper individer 
og organisationer med at nå deres mål og 
drømme. Det sker bl.a. igennem filosofien 
’at lytte højere’.
 

O

Foredrag med Jonathan Løw  

Tilbage fra barsel?
Kickstart arbejdslivet med 
et inspirerende foredrag og 
workshop med den prisbe-
lønnede danske iværksæt-
ter Jonathan Løw.

Læs mere og tilmeld dig på f-f.dk

 50,-
INKL. FOR-
PLEJNING

|  Kursus  |  
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“Det sker”    hos Frie Funktionærer

OBS!
Med ”Det sker” ønsker vi at give dig en 
samlet oversigt over aktiviteterne i 
Frie Funktionærer. Derfor indeholder 
oversigten også aktiviteter, kurser og 
arrangementer, hvor der kun er få plad-
ser tilbage eller aktiviteter, der kan være 
”UDSOLGT” eller allerede afholdt, når 
magasinet udkommer. Vi opfordrer dig 
til løbende at holde dig orienteret på 
f-f.dk, hvor vi lægger nye arrangementer 
på, lige så snart de er planlagt. Du kan 
også tilmelde dig nyhedsbrevet og få 
besked direkte i din mailboks.

JUNI:

21.06.2018 Besøg Randers Bryghus Randers

25.06.2018 Inspiration til din jobsøgning Odense
   København
  Aarhus

25.06.2018 Inspiration til jobsamtalen Odense
   København
  Aarhus

26.06.2018 Inspiration til netværk og LinkedIn Odense
   København
  Aarhus

JULI:

04.07.2018 Shrek – The Musical Otterup

SEPTEMBER:

06.09.2018 Tilbage fra barsel. Foredrag og workshop med
 Jonathan Løw Odense

15.09.2018 Færdselsrelateret førstehjælp til kørekort Odense

15.09.2018 Færdselsrelateret førstehjælp til kørekort København

NOVEMBER:

21.11.2018 Fyret og hva' så – Foredrag med Jonathan Løw Odense

DECEMBER:

04.12.2018 Foredraget "Gå glip" med Svend Brinkmann,
 professor i psykologi Skanderborg

SÆSON 2018 Køb billetter til BonBon-Land og få 30 % rabat
 på dagsbilletten i sæson 2018. Holmegaard

 

|  Arrangementer  |  

Læs mere og tilmeld dig på f-f.dk
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|  Hjernebrud  |  

GAVEKORT

VIND
SUPER-

Send løsningen på krydsordet til hjernebrud@f-f.dk og vind SuperGavekort 
Vær med i lodtrækningen om: 1. præmie:  1 stk. SuperGavekort på 500 kr. 2. præmie: 1 stk. SuperGavekort på 300 kr., 
3. præmie:  1 stk. SuperGavekort på 200 kr. Vinderne offentliggøres på f-f.dk. Indsendes inden den 6. august 2018.
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FIND
RABATTERNE

ONLINE PÅ
F-F.DK

Har du stadig ikke lagt planer for sommer-
ferien, så tag et kig på de gode ferierabatter, 
du kan få som medlem og lad dig inspirere.

Danland/DanCenter
Få 10 % rabat på Danlands feriecentre med subtropisk bade-
land eller pool og alle DanCenters feriehuse rundt i landet.

First Hotels og Milling Hotels
Få op til 21 % rabat på First hoteller i Norge, Sverige, Danmark, 
Spanien og Island. Går turen til Odense, Aalborg, Kolding, 
Middelfart eller Maribo, får du 10 % på Milling Hotels.

FERIE  &  FRITID
Fristende ferierabatter

10 % rabat hos DTF travel
DTF travel tilbyder kør selv ferie til destinationer i Danmark og 
resten af Europa.

10 %
RABAT

Henne Mølle Å Badehotel
Kom til Henne Mølle Å Badehotel ved Vesterhavet og bliv for-
kælet med lækker gastronomi og smuk natur. Her opnår du en 
rigtig god medlemsrabat. Tjek priser, menu m.m. på hennemoel-
leaa.dk.

10 %
RABAT

Hvis du er rigtig heldig, kan du måske stadig nå at få fingre      
i en af Frie Funktionærers egne ferieboliger.

På f-f.dk kan du tjekke, om der stadig er ledige boliger          
i sommerferien.




