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

FILSØ MINIFERIE
Holder du af smuk natur? Tag med på 
en guidet tur rundt om Filsø og nyd et 
par dejlige dage på badehotellet. Filsø 
er et 2.320 ha stort naturområde ved 
den jyske vestkyst mellem Ringkøbing 
Fjord og Vadehavet.

Søndag d. 24. september:
2-retters menu.
Mandag d. 25. september:
Ta’ selv morgenbord.
Kl. 13.00: På guidet tur rundt om 
Filsø med Merete Vigen Hansen, der 
henter jer i naturbussen. Der bliver 
serveret en sandwich, sodavand/øl, 
kaffe og kage på turen. 
Kl. 18.30: 2-retters menu.
Tirsdag d. 26. september:
Ta’ selv morgenbord.
2-retters menu om aftenen.
Onsdag d. 27. september:
Ta’ selv morgenbord. Derefter afrejse.
Pris pr. person 
Normalpris 2.400 kr. 
Medlemspris pr. person 1.680 kr.

KOM MED TIL PH-AFTEN
Hyggeligt weekendophold med 
PH-aften lørdag, hvor der er sang 
og musik under middagen. Vælg 
mellem ankomst fredag d. 27. eller 
lørdag d. 28. oktober 2017.

Fredag d. 27. oktober:
2-retters menu om aftenen.
Lørdag d. 28. oktober:
Morgenmad, kaffe og kage, 3-retters 
menu og sang og musik under mid-
dagen.
Søndag d. 29. oktober:
Ta’ selv morgenbord. Derefter afrejse.
Pris pr. person fredag-søndag:
Normalpris 2.200 kr. 
Medlemspris pr. person 1.540 kr.
Pris pr. person lørdag-søndag:
Normalpris 1.600 kr. 
Medlemspris pr. person 1.120 kr.
Der ydes max. rabat for 4 personer pr. 
medlemskort.

GOLFOPHOLD
Book et golf-ophold og opnå en 
særlig medlemsrabat på 30 %.

Et golfophold på Henne Mølle Å 
Badehotel indeholder:
2-retters menu hver aften.
En green fee til Henne Golf Klub. 
Mulighed for at tilkøbe ekstra green 
fee til 230 kr. (normalpris 300 kr.).

Læs mere på hennemoelleaa.dk

Kontakt os på tlf. 76 52 40 00

Meld dig ind i dag og opnå rabat
Som medlem af Frie Funktionærers fagforening opnår 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 kunne opnå rabatten.

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
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Andreas får ting til at ske
Han har som 27-årig nået at starte sin egen tøjvirksom-
hed, taget en kandidat i jura og stiftet familie. Andreas 
von der Heide har udrettet mere på de seneste 5 år, end 
de fleste når på et helt liv.

Indhold:

37

25 SoMe – brug din profil professionelt	 	 	 	 	
Vi giver dig ekspertens bedste tips til at styrke din profil 
på sociale medier og fremstå mere professionel på nogle 
af de mest anvendte tjenester som facebook, instagram, 
linkedIn og twitter.

30 Første job? Find dit lønniveau
Det kan være svært at vide, hvad man kan tillade sig at 
forlange i løn, når man står som nyuddannet eller skal 
starte forfra i en ny branche. Frie Funktionærers karrie-
rekonsulent giver dig tips til din lønforhandling.
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 Med en bold er hun fri
Når professionel fodboldspiller 
Nadia Nadim er på banen, mær-
ker hun en ubeskrivelig glæde. 
Hun motiveres af udfordringer 
– både i sporten og i privatlivet.

16
32 A-kasse eller fuld lønsikring?

Vidste du, at du både kan vælge at sikre dig helt uden om 
en a-kasse med Fri Lønforsikring, supplere din a-kasse-
dækning med lønsikring eller nøjes med a-kasse, alt efter 
dine behov hvis du bliver ledig? Få overblik over mulighe-
derne og træf det rigtige valg.

10

10 20 Hold dig attraktiv hele arbejdslivet	
Få fremtidsforskerens bud på det arbejdsmarked, der 
venter dig i fremtiden, og hvad du kan gøre for at forblive 
en attraktiv arbejdskraft gennem hele arbejdslivet.

26 Skriv den bedste ansøgning	
Når du skriver en ansøgning, skal du spejle din modtager. 
Både når det gælder sprog, layout og indhold. Find alle de 
gode råd til den perfekte ansøgning på side 26.

37 Efter halvandet års kamp fik Camilla 
sine feriepenge
345 kr. manglede Camilla Nielsen at få i feriepenge, da 
hun havde arbejdet som julehjælp. Butikken ville ikke
betale hende pengene – indtil Frie Funktionærer gik ind
i sagen. 
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om. Den kvindelige fodboldspiller Nadia 
Nadim og iværksætteren Andreas von 
der Heide har det til fælles, at de begge 
kæmper benhårdt og målrettet for det, de 
brænder for. Andreas von der Heide lever 
ikke for fredage, men mandage, og Nadia 
Nadim har aldrig ladet sig begrænse af, 
hvad andre synes, hun skulle eller burde. 
To inspirerende personligheder, der sætter 
nye standarder for, hvad man kan nå, selv 
om deres døgn også kun er 24 timer.

Som samfundet er skruet sammen i dag, 
kan unge nyuddannede se frem til i hvert 
fald 40 års arbejdsliv. Det er rigtig mange 
år – især på et arbejdsmarked i hastig for-
andring. Hvordan du forbliver en attraktiv 
arbejdskraft gennem hele livet, får du også 
en fremtidsforskers bud på her i magasi-
net, blandt meget andet.

Held og lykke til alle jer, der står på tærsk-
len til arbejdslivet og husk, at I altid kan 
hente hjælp hos Frie Funktionærer, hvis I 
har brug for det. Det er jer, vi er her for.  n

eg kan stadig huske følelsen af 
endelig at stå med det længe ven-
tede eksamensbevis. Stolt, for-
ventningsfuld og måske også en 
smule skræmt. For det er et stort 

spring at sige farvel til det trygge velkend-
te studieliv og goddag til arbejdslivet.

Kan man overhovedet få job, og hvad gør 
man, hvis det er ledighed, der venter, når 
SU’en slipper op? I den situation er det godt 
at have en fagforening og a-kasse, for så 
er der hjælp at hente. Både økonomisk og 
fagligt.

I dette nummer af magasinet vil vi gerne 
hjælpe dig godt på vej med tips til at skrive 
en ansøgning, der bliver bemærket og gode 
råd til, hvordan du forhandler den rigtige 
løn hjem, når kontrakten til dit nye job skal 
på plads.

Du skal også møde to top seje unge i 
20’erne, der begge har nået mere i deres 
korte liv, end mange andre tør at drømme 

5041 0867
Svanemærket tryksag

Af Maria Skovbjerg Henriksen
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Frie Funktionærers lønsikring er kåret som Danmarks bedste af
Forbrugerrådet Tænk. Ifølge afdelingschef Ulrik Karlsen fordi 
det er en lønsikring med fokus på formål frem for profit.

Af Maria Skovbjerg Henriksen

|  Nyhed  |  

Frie Funktionærers
lønsikring vinder “bedst i test”

orbrugerrådet Tænk har gennem-
ført en test af lønsikring til deres 
blad Tænk Penge. 11 supplerende 
lønsikringer udbudt af forskel-
lige fagforeninger og a-kasser er 

med i testen. Frie Funktionærer fik før-
stepladsen, mens bundplaceringen gik til 
Business Danmark.

Danmarks bedste lønsikring
Det glæder afdelingschef Ulrik Karlsen, 
at netop Frie Funktionærers supplerende 
lønsikring er blevet kåret til Danmarks 
bedste af Forbrugerrådet Tænk. Han er 
ikke i tvivl om, hvad der gør udfaldet:

– For os er det ikke det kommercielle 
fokus, der er afgørende, men det at til-
byde de bedst mulige vilkår og den mest 
kompetente hjælp til vores lønsikrede.

F
Derfor dækker lønsikringen fx også, hvis 
man selv siger sit job op. Der er ingen selv-
risiko, hvilket betyder, at der er udbetaling 
fra første ledighedsdag, og så får de løn-
sikrede også det bedste genplacerings-
forløb hos Frie Funktionærer.

Personlig rådgivning
– Hos os får du en personlig karriereråd-
giver, der følger dig gennem hele forløbet, 
fordi vi gerne vil bringe vores lønsikrede
bedst muligt videre, forklarer Ulrik Karlsen. 

Det har også været oplevelsen for bl.a. 
Tina Bild Carr, der manglede udfordringer  
i sit job og fik hjælp gennem sin lønsikring.

– Jeg har kun godt at fortælle om mit 
forløb med min rådgiver og hele teamet 

bag. Jeg fik bl.a. vejledning i at opbygge 
mit CV med større fokus på mine kompe-
tencer og hjælp, når jeg skulle forberede 
mig på jobsamtale. Tina endte med helt at 
undgå ledighed og i stedet finde et andet 
job med udvidede ansvarsmuligheder.

Unikt lavt antal ledige
Resultatet af den målrettede sparring og 
rådgivning i forbindelse med jobsøgning 
er, at halvdelen af forsikringstagerne fak-
tisk har fundet nyt arbejde, allerede inden 
de bliver formelt ledige. 

– Vores produkt både giver økonomisk 
sikkerhed og høj jobgaranti, siger Ulrik 
Karlsen.  n

Du finder mere info på
f-f.dk/nytmedlem-lonsikring.
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Kilde: Fremtidenerdin.dk

Dit studievalg skaber forudsætningerne for dit arbejdsliv mange år frem. Derfor er det afgørende 
at vælge en uddannelse, som du brænder for. Er din eneste motivation derimod størrelsen på din 
bankkonto, får du her en liste over de 10 uddannelser med størst løngevinst.

Her er de 10 bedst lønnede jobs

Kilde: Cepos, 2017. 

Listen viser de uddan-

nelser, som over et 

helt arbejdsliv (18-64 

år) fører til de højeste 

indkomster.

Med denne lille test kan du finde inspiration til, hvilke 
uddannelser og jobs der passer til netop dig, din person-
lighed og dine interesser.

Måske har dine omgivelser allerede en mening om dine 
fremtidsvalg, men det er ikke sikkert, at de ser alle dine 
muligheder. 

Tag testen og bliv inspireret ved at scanne
koden. Det er Ministeriet for Børn, Lige-
stilling, Integration og Sociale Forhold, der 
står bag den.

Det kan være svært at vælge uddannelse og 
få overblik over, hvad man kan blive. 

HVILKET JOB
PASSER TIL DIG?

Top 10
 1 Forsikringsvidenskab, cand.act. 1.321.528
 2 Statsvidenskab, cand.polit. 1.165.144
 3 Master in business administration (MBA) 1.153.046
 4 Mejeribrugsvidenskab, cand.lact. 1.149.449
 5 Civilingeniør (systemer), cand.tech 1.086.541
 6 Læge, cand.med.  1.084.911
 7 Matematik-økonomi, cand.scient.oecon.  1.033.852
 8 Revisorkandidat, cand.merc.aud.  976.950
 9 Civilingeniør (maskin), cand.polyt  955.877
 10 Jura, cand.jur.  917.256

Rangering Uddannelse  Gns. personlig indkomst
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fik forbedret blodtryk

blev stærkere og reducerede nakke-
og skulderbesvær

fik markant forbedret helbred

Medarbejderne oplevede selv, at 
deres produktivitet steg med 

Arbejdsevnen blandt 
deltagerne steg med 

fik bedre kondi

reducerede deres kort-
tidssygefravær

færre kontaktede sundheds-
væsnet på grund af muskel- 
og skeletbesvær.

6 %

9 %

10 %

7 %

56 %

2-4 %

10 %
8 %

Kilde: Arbejdsglæde.nu

START DINE MØDER 
MED HØJT HUMØR

Her er de 10 bedst lønnede jobs

I 2015 offentliggjorde forskere fra SDU deres studie “Intelli-
gent træning i arbejdstiden”, der undersøgte effekten af træ-
ning i arbejdstiden på en række store danske arbejdspladser.

Efter et år var der tydelige effekter af træningen hos med-
arbejdere, der trænede mindst 70 % af den tilbudte time om 
ugen:

Er du også typen, der sukker, når der dukker en mødepåmin-
delse op på din skærm? Mange forbinder møder med noget, 
der suger arbejdsglæde – men sådan behøver det ikke at 
være!

Næste gang du skal holde møde, kan det være din mission at 
starte det positivt. Hvad det positive er, er op til dig, men her 
er 3 forslag:

Den positive start betaler sig. Undersøgelser viser, at møder, 
der starter positivt, har en bedre stemning og er mere effek-
tive.

TRÆN
Vidste du, at blot en times ugentlig træning i 
arbejdstiden kan forbedre de ansattes helbred 
betragteligt, nedsætte korttidssygefraværet
og øge produktiviteten?

Kilde: Ergonominyt

I ARBEJDSTIDEN

2

3
I kan fejre noget, der er gået godt 
arbejdsmæssigt siden sidste møde

Tag en runde hvor alle fortæller om 
noget, der har givet dem arbejdsglæde

Start med at rose en eller to af delta-
gerne for deres gode arbejde
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Over 90 procent af menuen på 
Henne Mølle Å Badehotel er øko-
logisk. Derfor har de som det 
første badehotel i Danmark fået 
Fødevarestyrelsens guldmærke.

Det er Økologisk Landsforening, der i foråret 2017 har over-
rakt guldmærket til Henne Mølle Å Badehotel.

Læs mere og book dit ophold på hennemoelleaa.dk

Nogle gange holder Frie Funktionærer events specielt 
for unge. Sidst samledes de unge til Nik og Jay-koncert 
i Odense, hvor to heldige medlemmer desuden også 
vandt et møde med de to popstjerner.

Vi sender dig en sms eller et nyhedsbrev, når vi har 
gode tilbud til vores unge medlemmer, så hvis du også 
vil have de gode tilbud først, så husk at opdatere dine 
medlemsoplysninger, hvis du har fået ny e-mail eller 
mobilnummer.

Du kan tjekke dine oplysninger på f-f.dk via Mit Frie 
eller ringe til os på 63 13 85 50, så hjælper vi dig.

Frie Funktionærers badehotel 
har fået guld i økologi

Kom først til de 
GODE TILBUD!

De fleste kender nok allerede til LinkedIn 
og ved, hvor vigtigt et godt netværk er i 
forhold til jobsøgning. Men nu har LinkedIn 
udvidet med en app, som gør det muligt at 
have jobsøgning lige ved hånden. 

Simpel jobsøgning
LinkedIns Job Search-app er til dig, som 
ønsker at være konstant opdateret på jobmarkedet. Du kan tilpas-
se søgningen, så den matcher de jobkategorier, du søger, samt 
i hvilke områder af landet. 

Når du henter app’en og logger dig ind, tager den automatisk dine 
oplysninger med, hvis du allerede har en LinkedIn profil. Det gør det 
nemt at gå til som jobsøgende. 

Godt overblik
Du får et hurtigt overblik over job i nærheden af dig. Samtidig kan 
du se, om du har kontakter på LinkedIn, som kender til de virksom-
heder, du søger hos. Nederst i dit vindue er et felt, der er katego-
riseret som ”spor”, og her kan du holde styr på, hvilket job du har 
set, gemt eller ansøgt. På den måde får du et godt overblik over din 
jobsøgning. 
 
Du kan søge job direkte gennem app’en med ”smart apply” ikonet, 
hvorefter virksomheden vil modtage en udskrift af din LinkedIn 
profil. Den funktionalitet er dog kun anbefalelsesværdig, hvis du 
har været grundig med præsentationen på din profil, da profilen vil 
fungere som din ansøgning.
  
Få notifikationer
Hvis du vælger at aktivere notifikationer, får du besked, når virk-
somheden har læst din ansøgning, når der er nye job, eller når dine 
gemte job udløber. Denne form for jobsøgning sparer tid og er 
samtidig en meget effektiv måde at holde sig opdateret på som 
jobsøgende.  

Job Search app’en er nem at gå til, men vil du optimere din jobsøg-
ning mest muligt, fungerer den bedst som et supplement og som 
godt redskab til at skabe overblik i jobsøgningsprocessen. 

Du finder app’en i enten App Store eller på Google Play.

Anmeldt af: Kontorelev Katrine Bergholdt Boel 

LinkedIn
Job Search app

Anmeldelse:
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Skriv en god

ansøgning.

– Læs mere på side 26.

 Gør det, du brænder for
Andreas von der Heide passede ikke ind i folkeskolen. 
Han brugte andres modstand til motivation gennem 
livet og har som 27-årig både en kandidatgrad i jura og 
en succesfuld virksomhed på sit CV.

TEMA:
UNG

 Fokus på fodboldstjernen
Motivationen til at kæmpe og lære kommer, når man har 
det sjovt, mener Nadia Nadim, der både læser medicin 
og er professionel fodboldspiller i USA og på det danske 
kvindelandshold.

10

16

20
 Vær attraktiv hele arbejdslivet

Hvis du er nysgerrig og opsøgende og har en næse for, 
hvad der sker inden for dit felt, så har du den største 
chance for at forblive en eftertragtet arbejdskraft i frem-
tiden, mener fremtidsforsker Anne-Marie Dahl.
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I
Les Deux
Andreas Christian von der Heide er 
27 år. Efter en tur i livgarden star-
tede han i 2010 tøjmærket Les Deux. 
Sideløbende har han taget en kandidat 
i jura fra Københavns Universitet, og i 
2014 gennemførte han desuden ultra-
løbet Desert Run på 250 km på syv 
dage i den jordanske ørken. Privat bor 
han sammen med sin kæreste og deres 
søn på tre år.

Jeg passede måske ikke så godt ind i sko-
len. Der var for meget gang i kroppen på 
mig, og jeg har altid fået at vide, at jeg nok 
ikke kunne det og det. Den modstand har 
altid tændt mig. Jeg har altid villet sige ‘luk 
røven’ til alle dem, der sagde, at jeg ikke 
kunne, fortæller Andreas von der Heide.
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… og det må man sige, at der gør for
Andreas von der Heide. Han har udrettet 
mere i løbet af de sidste fem år, end de 
fleste når på et helt liv – han er bl.a. blevet 
jurist, har startet tøjmærket Les Deux og 
løbet ultraløbet Desert Run på 250 km.

Af Anders Birch Breuning, Context Media   Foto: Bo Nymann

ltraløber. Jurist. Virksomhedsejer. Iværksætter. Far. For de 
fleste er én eller to af de overnævnte roller nok til at fylde 
tilværelsen. Men i en alder af 27 år kan Andreas von der 
Heide sætte flueben ud for dem alle. På en måde er det ikke 
overraskende. Der har altid været gang i ham, og allerede 

da han gik i gymnasiet, forsøgte han at starte en virksomhed. 
– Jeg lavede en vikarservice for tjenere. Jeg har altid kunnet lide 

at starte noget op og få det til at vokse. Der skal ske noget. Jeg tror, 
det handler om, at jeg altid har haft det svært med autoriteter, 
siger Andreas von der Heide. 

Og når man har det sådan, er det jo smart, at der ikke er en chef, 
der koster rundt med en. 

For at bevise det
Han startede tøjmærket Les Deux i 2010 sammen med en be-
kendt, der senere forlod virksomheden. Sideløbende med det 
besluttede han sig for at begynde på jura. 

– Jeg anede ikke, hvad jeg skulle. Les Deux var lige startet, men 
jeg tænkte ikke, at jeg skulle være iværksætter. Min far var advo-
kat, min søster er advokat, og min mor er advokatsekretær. Så jeg 
tænkte: ‘fint nok, så gør vi det’. Jeg har altid haft det sådan, at jeg 
prøver forskellige ting, og så ser vi, hvad der sker. Men jeg fandt 
hurtigt ud af, at jeg havde svært ved at sidde i syv-otte timer om 
dagen og læse, siger han. 

U

DER SKAL
SKE NOGET

»
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Vidste du, 
at vi giver dig
helt særlige 
fordele? 

Se alle dine mange andre fordele på F-F.dk

*For at blive Pluskunde 300 i Alm. Brand Bank behøver du blot at samle lån 
og opsparing hos os på i alt 300.000 kr. Din Lønkonto, NemKonto, Netbank 
og Betalingsserviceaftaler skal være hos os. For at blive Pluskunde i Alm. 
Brand Forsikring, skal du have en Indboforsikring og minimum en af føl-
gende andre forsikringer: Hus- eller Fritidshusforsikring, Ulykkesforsikring 
eller Bilforsikring.
**Den viste rente svarer til en debitorrente på 3,55%. Kræver kreditvurdering 
samt at mindst en i husstanden er medlem af Frie Funktionærer. Renten 
er variabel, tilskrives kvartalsvis og beregnes af hele saldoen. ÅOP udgør 
4,0/4,4/5,3 ved udnyttelse på hhv. 100%/50%/25% ved et samlet kreditbeløb 
på 50.000 kr. med en løbetid på 5 år og etableringsgebyr på 1.000 kr./gratis 
for Pluskunder. Der er ingen omkostninger til sikkerhed og kreditten (A1) 
afdrages som et stående lån. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, 
udgør 59.925 kr.

***Den viste rente svarer til en debitorrente på 3,80% og er den laveste 
debitorrente for kunder, hvor mindst en i husstanden er medlem af Frie 
Funktionærer og opfylder kravene til at blive Pluskunde 300. Belåningsgrad: 
Ejerpantebrev til sikkerhed for lånet skal ligge inden for 100% af boligens
værdi. Kræver kreditvurdering. Repræsentativt eksempel på ÅOP: Den årlige 
omkostning i procent (ÅOP) er 4,0 ved et samlet kreditbeløb på 500.000
kr. med en løbetid på 30 år og er inklusiv omkostninger til etablering af ejer-
pantebrev på 510.000 kr. samt afgifter til staten. Renten er variabel, og lånet
afdrages som et annuitetslån med 12 årlige terminer á 2.355 kr. og kvartår-
lige rentetilskrivninger. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør 
847.995 kr. Heraf udgør de samlede omkostninger 347.995 kr.

Som medlem af Frie Funktionærer 
og som Pluskunde* i Alm. Brand 
får du fordele på Bank og 
Forsikring. 
Du får bl.a.:

3,5 % 
på kassekredit**

Op til 

25 % rabat 
på dine forsikringer

Boligkredit 
helt ned til 

3,75 %***

Bank | Forsikring | Pension
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 Alligevel fortsatte han. For hurtigt kom det til at handle om at  
bevise, at han kunne. Og i samme periode fandt han også ud af, at 

han ville løbe et ultraløb på 250 km gennem den jordanske ørken. 
– Jeg ville bevise, at jeg kunne køre Les Deux, tage en kandidat og 

løbe gennem ørkenen – det hele. Og jeg ville komme ud med et for-
nuftig snit. Jeg blev også tilknyttet et af de største advokatkontorer 
som talent, fordi jeg ville bevise, at det kunne jeg også. Der fandt jeg 
også ud af, at jeg ikke skulle ind til en eller anden gammel partner og 
slave 70 timer om ugen. Jeg kan bruge min tid bedre, siger Andreas 
von der Heide. 

“Luk røven!”
Trangen til at bevise sit værd kommer helt fra barnsben.

– Jeg mistede min far, da jeg var helt lille. Derfor har jeg altid følt, 
at jeg skal bevise mig selv – at jeg godt kan, selvom min far er død. 
Jeg passede måske ikke så godt ind i skolen. Der var for meget gang 
i kroppen på mig, og jeg har altid fået at vide, at jeg nok ikke kunne 
det og det. Den modstand har altid tændt mig. Jeg har altid ville sige 

”luk røven” til alle dem, der sagde, at jeg ikke kunne. Det er 
også derfor, at Les Deux skal være international, siger 
Andreas von der Heide og forsætter:

– Den attitude har jeg stadig, og den er mit drive.

Med viljen på plads handlede det om struktur for at nå de 
mål. I stedet for at gå til forelæsninger, koncentrerede han 
sig om Les Deux. To uger før en eksamen købte han bøger-
ne, og i de næste to uger arbejdede han i Les Deux fra tidlig 
morgen til eftermiddag, og resten af dagen og indtil sen 
aften studerede han. Når han kom hjem, løb han. 

– Løb er meditation for mig. Det er et frirum. Det afstres-
ser mig. Selvfølgelig var det hårdt. Jeg gad nok ikke gøre det 
hele en gang til. Men jeg tror simpelthen, at jeg strukture-
rede mig ud af det, siger Andreas von der Heide. 

I 2014 gennemførte han løbet i Jordan. Kort tid efter blev 
han far. Og i 2016 tog han sin kandidat. 

Vær glad, når du står op
Det kan lyde let. Det var det ikke, og der var også perioder, 
hvor både Les Deux og Andreas von der Heide fik nogle på 
snuden. Og der var kriser, hvor det hele blev genovervejet. 

– Det handler om at tro på sig selv. Det er ligesom et ekstremløb    
– der er bølger. Du kommer helt ned, du græder, og det gør ondt. 
Men pludselig vender det, og du er flyvende igen. Sådan er det med 
al modstand. Du møder den, og du skal blive ved, for det skal nok gå. 
Det kræver meget selvtillid at se sådan på det, og det har jeg også, 
siger han. 

– Grundlæggende handler det om at finde noget, man brænder 
for, og så kaste sig ud i det. Med Les Deux lever jeg ikke for fredagen, 
men for mandagen. Min mor sagde, at hvis jeg blev advokat, så var 
jeg noget – og sådan er der mange forældre, der har det. Men hvis 
du har en anden ambition, så argumentér for det. Det handler om at 
lave det, der gør en glad, når man står op. Så er det sgu lige meget, 
hvad du laver, og hvad du tjener, siger Andreas von der Heide.    n

»

I
Les Deux
… startede i 2010 med en serie på 
500 T-shirts. Da de var solgt, var der 
penge til en serie sweatshirts. Da de 
var solgt, kunne Les Deux lave en serie 
hættetrøjer. Sådan gik det de første 
år, mens mærket voksede. Det første 
store vendepunkt kom, da Remee i 
2011 sad i Go’ morgen Danmark i en 
Les Deux-trøje. I 2015 kaldte Euroman 
Les Deux for et af Danmarks vigtigste 
mærker. I dag bliver Les Deux forhand-
let i mere end 600 butikker i over ti 
lande, og omsætningen steg sidste år 
med 40 procent.

GRUNDLÆGGENDE HANDLER DET
OM AT FINDE NOGET, MAN BRÆNDER 
FOR, OG SÅ KASTE SIG UD I DET. 
MED LES DEUX LEVER JEG IKKE 
FOR FREDAGEN, MEN FOR MANDAGEN.
ANDREAS CHRISTIAN VON DER HEIDE
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| Juridisk | 

Vidste du, 
at vi giver dig
helt særlige 
fordele? 

Se alle dine mange andre fordele på F-F.dk

*For at blive Pluskunde 300 i Alm. Brand Bank behøver du blot at samle lån 
og opsparing hos os på i alt 300.000 kr. Din Lønkonto, NemKonto, Netbank 
og Betalingsserviceaftaler skal være hos os. For at blive Pluskunde i Alm. 
Brand Forsikring, skal du have en Indboforsikring og minimum en af føl-
gende andre forsikringer: Hus- eller Fritidshusforsikring, Ulykkesforsikring 
eller Bilforsikring.
**Den viste rente svarer til en debitorrente på 3,55%. Kræver kreditvurdering 
samt at mindst en i husstanden er medlem af Frie Funktionærer. Renten 
er variabel, tilskrives kvartalsvis og beregnes af hele saldoen. ÅOP udgør 
4,0/4,4/5,3 ved udnyttelse på hhv. 100%/50%/25% ved et samlet kreditbeløb 
på 50.000 kr. med en løbetid på 5 år og etableringsgebyr på 1.000 kr./gratis 
for Pluskunder. Der er ingen omkostninger til sikkerhed og kreditten (A1) 
afdrages som et stående lån. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, 
udgør 59.925 kr.

***Den viste rente svarer til en debitorrente på 3,80% og er den laveste 
debitorrente for kunder, hvor mindst en i husstanden er medlem af Frie 
Funktionærer og opfylder kravene til at blive Pluskunde 300. Belåningsgrad: 
Ejerpantebrev til sikkerhed for lånet skal ligge inden for 100% af boligens
værdi. Kræver kreditvurdering. Repræsentativt eksempel på ÅOP: Den årlige 
omkostning i procent (ÅOP) er 4,0 ved et samlet kreditbeløb på 500.000
kr. med en løbetid på 30 år og er inklusiv omkostninger til etablering af ejer-
pantebrev på 510.000 kr. samt afgifter til staten. Renten er variabel, og lånet
afdrages som et annuitetslån med 12 årlige terminer á 2.355 kr. og kvartår-
lige rentetilskrivninger. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør 
847.995 kr. Heraf udgør de samlede omkostninger 347.995 kr.

Som medlem af Frie Funktionærer 
og som Pluskunde* i Alm. Brand 
får du fordele på Bank og 
Forsikring. 
Du får bl.a.:

3,5 % 
på kassekredit**

Op til 

25 % rabat 
på dine forsikringer

Boligkredit 
helt ned til 

3,75 %***

Bank | Forsikring | Pension
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VÆLG
– DETBETALERSIG
ET FAGFORENINGSMEDLEMSKAB 

Juridisk hjælp til dig 

Du får juridisk hjælp, hvis der 
opstår et problem på dit job. 
Vores eksperter hjælper dig 
blandt andet med din ansæt-
telseskontrakt, ved opsigelse, 
barsel, sygdom og diskrimi-
nation – og fører også sager i 
retten, hvis du bliver urimeligt 
behandlet af din arbejdsgiver. Ansøgningshjælp og 

interviewtræning

Du er altid velkommen til at 
kontakte vores karrierekon-
sulenter, hvis du har behov for 
sparring og rådgivning om din 
jobsøgning. Er du indkaldt til 
jobsamtale og vil føle dig godt 
klædt på, står de også klar til 
at hjælpe dig.  

Lønvurdering

Som medlem af Frie Funktio-
nærers fagforening kan du 
altid få en individuel lønvurde-
ring og sparring til lønforhand-
ling. Ønsker du vores hjælp, så 
vurderer vi din løn og klæder 
dig godt på til forhandlingen 
og lægger den rigtige stra-
tegi.

t fagforenings-
medlemskab
er guld værd! 

Vidste du fx, at du, ud over
juridisk rådgivning og job-
hjælp, også kan få op til 35 % 
rabat på forsikringer hos
Alm. Brand, oprette attrak-
tive bankaftaler, blive for-
sikret mod kritisk sygdom og 
sikre dig hurtig behandling 
på privathospital? 

Dit kontingent kan hurtigt 
være tjent hjem igen, når du er 
medlem af Frie Funktionærers 
fagforening.

E
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Personprofiltest

Vi giver dig mulighed for at få 
udarbejdet en personprofil-
test. Den vil give dig en større 
viden og forståelse for din 
adfærd i arbejdssammen-
hæng. Din personprofil kan 
hjælpe dig til at finde din rette 
”hylde”, hvor der er harmoni 
mellem dit jobindhold og din 
personlighed.

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

Er du 
studerende, får

du fagforening for 

 0 kr.

OBS. Vælger du Frie Mini for 
69 kr., betaler du udelukkende 
for fuld juridisk dækning. 
Ønsker du at få de mange 
øvrige medlemsfordele, skal 
du vælge Frie Favorit til 159 kr. 
eller Frie Elite (med lønsikring) 
til 229 kr.

Spændende
arrangementer 

Vores kurser og fyraftensmø-
der giver dig mulighed for at 
få opdateret dine faglige kom-
petencer. Som medlem kan du 
også deltage i nogle af vores 
andre arrangementer som fx 
foredrag, biografture og kon-
certer. 

Rabat på ferie-/fritids-
tilbud og forsikringer 

Med dit medlemskab kan du 
nyde en ferieoplevelse i en 
af vores ferieboliger eller på 
det skønne Henne Mølle Å 
Badehotel ved Vesterhavet.
Som medlem kan du også opnå 
fordelagtige rabatordninger 
på dine forsikringer gennem 
Alm. Brand.  
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»

Af Heidi Callesen   •  Foto: Bo Nymann

Siden hun rørte en fodbold første gang, 
har Nadia Nadim elsket spillet. Nu er hun 
fuldtidsprofessionel og stjernen på det 
danske landshold – og holder stadig fast i, 
at det skal være sjovt at gå på arbejde.  

et giver mig følelsen af at være fri. Når jeg spiller, ser jeg 
kun bolden og banen – alt andet er ligegyldigt. Det er 
sådan en glæde, der pumper rundt i hele min krop, fordi 
jeg får lov at fokusere på det, der gør mig allermest glad. 

Sådan fortæller 29-årige Nadia Nadim om at have gjort pas-
sionen for fodbold til sin levevej. En karriere, der blev kickstartet 
for 17 år siden, da hun flygtede fra Afghanistan til Danmark med 
sin mor og søstre. Rundt om asylcenteret lå nemlig en række 
fodboldbaner, hvor børnene spillede sammen, og efter nogle 
måneder blev Nadia Nadim inviteret til at træne i den lokale klub. 
Begejstringen hun følte første gang, hun spillede fodbold, følger 
hende stadig i dag. 

– Når jeg har det sjovt, er jeg motiveret til at udfordre mig selv 
og hele tiden blive bedre.

Det synes hun også bør være det, man baserer sit arbejdsliv på.
– Hvis man beskæftiger sig med noget, der gør en glad, får 

man lyst til at gøre det igen og igen – og den følelse har jeg 
med fodbolden, forklarer Nadia Nadim.  

Når man 
har det 
sjovt, så 
udvikler 
man sig 
allermest

D

TEMA  | Ung |  

»
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Af Heidi Callesen   Foto: Bo Nymann og Anders Kjærby
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”NÅR JEG SPILLER, SER JEG KUN BOLDEN
OG BANEN – ALT ANDET ER LIGEGYLDIGT.

NADIA NADIM
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En kompromisløs ener 
Hun har spillet professionelt siden 2006 og er i dag angriber i 
den amerikanske klub Portland Thorns FC og desuden den stør-
ste profil på det danske kvindelandshold. Men ventetiden mel-
lem træning og kampe gjorde hende rastløs, og derfor har hun 
sideløbende med fodboldkarrieren også læst medicin og skal 
efter planen aflægge lægeløftet næste år. 

– Det kan måske godt virke voldsomt med de to ting på samme 
tid, men med kun tre-fire-timers træning om dagen kom jeg 
hurtigt til at kede mig, forklarer Nadia Nadim, der nyder også at 
holde sig mentalt i gang med sit studie. 

Det er den indstilling, der gør, at hun både af kommentatorer og 
kolleger beskrives som en kompromisløs ener, der går sine egne 
veje. 

– Som flygtning var jeg jo en outsider fra starten, og derfor 
har jeg bare vedkendt mig den rolle og fokuseret på det, der 
føltes rigtig for mig. Jeg har aldrig ladet mig begrænse af, hvad 
andre syntes, jeg burde eller kunne. 

Plads til at fejle  
I øjeblikket er hendes tid fordelt mellem træning, klubkampe, 
eksamenslæsning i psykiatri og forberedelse til sommerens EM 
slutrunde i Holland. Alt sammen ting hun går ind i med ønsket om 
at være bedst: 

– Det er jo altid sjovest at vinde. Derfor er mit udgangspunkt 
altid at være den bedste til det, jeg gør. 

Med de høje forventninger til at præstere både på og udenfor 
banen lægger hun også et stort pres på sig selv – men endnu har 
hun ikke set nogen grund til at drosle ned på ambitionerne. 

– Jeg føler ikke, mine mål er urealistiske – der har jeg nok bare 
en vis portion selvtillid og tro på egne evner, siger hun og fort-
sætter: 

– Men det er klart, at fx i eksamenstid kan jeg godt være pres-
set. Så tænker jeg ligesom mange andre ”fuck mit liv – hvorfor 
gør jeg det her? ” Men jeg forsøger at minde mig selv om, at det 
jo kun er sådan i en kort periode.

Men uanset hvor hårdt man knokler, begår de fleste jo fejl. For 
Nadia Nadim kan det være en misset aflevering eller en prøve, 
der ikke helt gik, som hun havde håbet. Selvom hun med egne 
ord føler, at hun ’dør langsomt’,  når det sker, er er hun med tiden 
blevet bedre til at håndtere det at fejle. 

– Det fylder altid rigtig meget i mit hoved de første par dage, 
og det er egentlig ok, for det bekræfter mig jo i, at jeg stadig 
brænder for det, jeg laver. Men bagefter er det vigtigt for mig i 
stedet at fokusere på, hvad jeg kan lære af det. De fejl, jeg begår, 
definerer jo ikke, hvem jeg er som menneske – og der kommer 
altid en ny eksamen, en ny kamp og nye mål, jeg gerne vil opnå. 

Succes kræver ofre
At gå så benhårdt efter sine drømme kræver dog også, at man 
er villig til at give afkald på andre ting. For Nadia Nadim betyder 
det derfor, at hun ikke ser sine venner og familie så tit, som hun 
ville, ligesom drømmen om ægteskab og børn også er skubbet 
længere ud i fremtiden. 

– Det er selvfølgelig bagsiden af det hele, men for mig er det 
også blevet naturligt. Hvis man vil opnå sine drømme, må man 
også kæmpe for dem og acceptere de ofre, der kræves. 

»

I

FAKTA:
29 år.

Kom til Danmark som 12-årig med sin
mor og tre søstre. De flygtede fra Afghani-
stan, hvor faren var blevet dræbt af Taleban. 

Startede sin elitekarriere hos IK Skovbakken. 
Spiller nu klubfodbold for amerikanske Portland
Thorns FC. 

Debuterede i 2009 på det 
danske landshold som den før-
ste indvandrer nogensinde. 

Skal i juli repræsentere Danmark
ved EM-slutrunden i Holland.  

Har som enkeltspiller over dobbelt så
mange følgere på de sociale medier
som kvindelandsholdet samlet har. 

Læser medicin og bliver efter planen færdig-
uddannet læge i 2018. 

TEMA  | Ung |  



|  Medlemsundersøgelse  |  

FRIE NR. 2  2017  |  19FRIE NR. 2  2017  |  19

Faktisk er det noget, hun mener, danske unge i høj grad kunne blive 
bedre til: 

– Den danske mentalitet er ofte, at vi skal tabe og vinde med samme 
sind, og at det er ok ikke at komme i mål. Men den holder bare ikke! Hvis 
du vil noget, kræver det selvdisciplin, og at du arbejder hårdt for det. 
Det er dit liv og dig, der sætter grænserne for, hvad der er muligt at 
opnå – det har i hvert fald været mit udgangspunkt. 

Hold fast i glæden
Derfor er det også vigtigt for Nadia Nadim netop at gøre sig umage. 
Både når hun løber ind på banen foran 20.000 tilskuere i Portland, skal 
forsvare Danmark i en landskamp eller står foran en patient på Aarhus 
Universitetshospital. 

– Uanset om jeg er på fodboldbanen eller sygehuset, så er jeg jo en 
del af et hold. Jeg trækker de andre ned, hvis jeg møder ind og er ufor-
beredt – derfor forventer jeg faktisk både af mig selv og andre, at man 
yder sit bedste. 

Den indstilling tager hun derfor også med sig, når hun lige om lidt er 
færdiguddannet og skal finde ud af at kombinere livet som fodboldspil-
ler og læge.  

– Jeg har ikke helt planlagt endnu, præcis hvordan fremtiden skal se 
ud. Men jeg elsker begge dele og skal nok finde en vej – det gør jeg jo 
altid, siger hun grinende.  

Og når man spørger hende, hvordan hun i alle de aspekter af sit liv kan 
finde og fastholde den drivkraft, der er blevet hendes opskrift på suc-
ces, vender hun igen tilbage til det med at have det sjovt: 

– Jeg bliver ved med at holde fast i den glæde og gnist, jeg følte, da 
jeg første gang spillede fodbold. Jeg vil være glad, når jeg går på arbej-
de. Livet er for kort til andet.  n

At gå benhårdt efter sine drømme kræver dog også, 
at man er villig til at give afkald på andre ting. For 
Nadia Nadim betyder det derfor, at hun ikke ser 
sine venner og familie så tit, som hun gerne ville.
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u er ung, du har en spritny uddan-
nelse og masser af gåpåmod. Du 
er en attraktiv medarbejder. Men 
hvordan bliver du ved med at være 
det i fremtiden? Det er et godt 
spørgsmål, ikke mindst fordi det 
ser ud til, at arbejdsmarkedet er 
på vej ind i den største forandring, 
siden computeren kom til i 80’erne. 
Det forklarer Anne-Marie Dahl, der 
er fremtidsforsker og har 15 års 

erfaring med at arbejde med fremtidens 
arbejdsmarked. 

– Der er selvfølgelig usikkerheder, når 
man ser på udviklingen i de næste 10-20 
år, men arbejdsmarkedet vil forandre sig på 
grund af robotteknologi og kunstig intel-
ligens. De vil overtage alle opgaver, de kan, 
og det vil være de fleste, siger hun.

Kunstig intelligens kan fx gennemgå 
alle domme på et område, hvis man har en 
juridisk tvist – det er meget billigere og hur-
tigere end en advokat. Scanninger af din 
DNA kan fortælle, hvilke sygdomme 
du er udsat for og minimere 
behovet for en læge. 

– Det eneste, teknolo-
gien ikke kan, er det 
menneskelige. Det 
vil sige alt det, 
der handler 
om 

D
følelser, design, opfindsomhed og menne-
skelig service, siger Anne-Marie Dahl. 

Samarbejde og selvlæring
Det stiller nye krav, hvis du også i fremtiden 
skal være attraktiv for en arbejdsgiver. 

– Udviklingen betyder, at det ikke er 
nok, at man er dygtig til sit fag. Det bliver 
vigtigere, at man er god til at samarbejde 
kreativt. For der vil være færre faste stillin-
ger, og der kommer flere midlertidige stil-
linger og projekter, hvor man skal udvikle 
noget nyt, og hvor man skal være god til at 
samarbejde med andre faggrupper, siger 
Anne-Marie Dahl. 

Det er ikke kun hverda-
gen, der bliver mere 

flydende. Det gælder også vores læring og 
faglige udvikling. 

– I dag tager man en uddannelse, så 
er man færdig, og så tager man nok 
også nogle efteruddannelses-
kurser. Men i fremtiden skal vi 
tage læring til os fra projekt til 
projekt, og på den måde er 
vi under evig uddannelse. 
En formel uddannelse 
vil stadig være vigtig 

20  |  FRIE NR. 2  2017

Af Anders Birch Breuning, Context Media

Vil du være eftertragtet arbejdskraft i fremtiden? Så skal du være virkelysten, god til at 
samarbejde og til at uddanne dig selv. Det skader heller ikke, hvis du udvikler et specielt 
talent inden for et område. Det forklarer fremtidsforsker Anne-Marie Dahl.

TEMA  | Ung |  

Sådan er du attraktiv i   fremtiden



– der er ikke jobs til dem, der ikke har en. 
Men det bliver også centralt at have næse 
for, hvad der sker inden for ens felt og være 
nysgerrig og opsøgende over for det på 
egen hånd. Det bliver vigtigt at lære, hvor-
dan man lærer på egen hånd, siger Anne-
Marie Dahl. 

Sæt i gang!
Med den udsigt er hendes anbefaling til de 
unge, der er på vej ind på arbejdsmarkedet 
i dag, at komme afsted. Både fordi det er 
bedre at komme galt afsted end slet ikke at 
komme afsted, og fordi evnen til at sætte 
noget i gang i sig selv bliver eftertragtet. 

– Man skal finde ud af nogenlunde inden 

for hvad, man gerne vil arbejde, og så 
komme i gang. Man kan altid justere 
kursen undervejs. Men man skal ud i det 
virkelige liv og lave noget. I fremtiden vil 
der hele tiden være forandringer at for-
holde sig til, og at sætte i gang og komme 
afsted bliver eftertragtede egenskaber, 
siger Anne-Marie Dahl. 

– Derudover er det en god ide at ud-
vikle et konkret talent. Er man fx fysio-
terapeut, kan det være inden for sport 
på eliteplan. Skal en virksomhed så ud-
vikle et fodbind, bliver man kaldt ind i 
den forbindelse. På den måde kan man 
anvende sit talent i forskellige projekter, 
siger Anne-Marie Dahl.  n

I
Anne-Marie Dahl
… er fremtidsforsker med 15 års 
erfaring i at arbejde med fremtidens 
arbejdsmarked. Hun har sin egen virk-
somhed, Futuria, hvor hun rådgiver 
virksomheder og organisationer om 
fremtidsscenarier og holder foredrag, 
ligesom hun har udgivet flere bøger 
om emnet. 

Læs mere på futuria.dk

Fremtidsforsker Anne Marie Dahl er oprindeligt uddannet cand.
scient.pol med sidefag i psykologi. Hun mener, at fremtidsforsk-
ning kan benyttes som et effektivt redskab til at forberede sig 
på en uvis fremtid – og træffe bedre beslutninger.

Sådan er du attraktiv i   fremtiden
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Nyuddannede
FUNKTIONÆRER 

Marie-Louise Uglebjerg Hansen
26 år. Uddannet cand. jur. Ansat som jurist hos 
Energi Fyn i Odense. 

Hvad drømte du om? 
”Min drøm har altid været at blive dommer. Jeg elsker at argu-
mentere og har en stor retfærdighedssans. Derfor kunne jeg 
godt se mig selv i den verden”. 

Hvorfor blev det jura? 
”Jeg havde en virkelig god samfundsfagslærer i folkeskolen, som 
har haft indflydelse på mit studievalg. Jeg blev udfordret og fik 
testet mine evner for at argumentere i timerne. Det var fedt og 
gav mig blod på tanden til jurastudiet”.  

Hvordan gik det så?
”Jeg blev færdig som cand. jur. i januar og var i job med det 
samme. Fremtiden er svær at spå om, da der er mange veje,  
man kan gå inden for jura. Men drømmen om at blive dommer     
en dag, den ligger stadig og lurer”.  

Et godt råd til andre unge, der skal vælge studieretning? 
”Under hele min uddannelse har jeg haft job ved siden af studi-
et. Da der ikke er noget praktik under jurastudiet, synes jeg, det 
er vigtig at komme ud og få noget erfaring på arbejdsmarkedet. 
Et sidste råd er at møde op til de arrangementer, som de forskel-
lige uddannelsessteder tilbyder, og følge de mange studiegrup-
per på de sociale medier”. 

Christian John 
27 år. Uddannet lager- og logistikoperatør hos 
Budweg Caliper i Odense. 

Hvad drømte du om? 
”Jeg er nok lidt af en drømmer og har altid været fascineret af 
håndværk, særligt elektrikerfaget. Men jeg måtte erkende, at 
mine faglige kompetencer ikke rakte til, at jeg ville kunne gen-
nemføre det”.   

Hvorfor blev det lager- og logistikfaget?
”Det var egentlig lidt ved et tilfælde. Jeg har været startet op på 
andre uddannelser, inden jeg fandt min rette hylde. Da jeg var 
klar, søgte Budweg Caliper en logistik-elev, og det blev så star-
ten på en god elevtid”. 

Hvordan gik det så?
”Jeg er virkelig glad for at have gennemført min uddannelse. Den 
har givet mig en masse muligheder, som fx at kunne læse videre. 
Mine kolleger og chef har haft stor betydning for mig gennem 
min elevtid, og jeg værdsætter virkelig det team, vi er på min 
arbejdsplads”. 

Et godt råd til andre unge, der skal vælge studieretning? 
”Spring ud i det, men sæt realistiske mål til dig selv. Hvis du ved, 
at du er særligt udfordret på et bestemt område, så gå udenom 
det, når du vælger uddannelse. Man kan få meget hjælp i dag, 
men det kan også blive for surt, hvis udfordringerne bliver for 
store”.  

Mød Marie-Louise og Christian, der 
begge er nyudannede, og hør, hvad
de drømte om at blive – og hvordan 
det gik dem.

Af Katrine Bergholdt Boel
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Oliver får gratis billetter, og 
Frie Funktionærer nye medlemmer
6 gratis biografture med en af vennerne er det indtil videre 
blevet til. Hver gang Oliver Bjørn tipper en anden stude-
rende, der bliver medlem af Frie Funktionærer, havner der 
nemlig to gratis biobilletter i hans postkasse.

Af Maria Skovbjerg Henriksen

or 18-årige Oliver Bjørn, der stude-
rer på Tietgen Handelsgymnasium 
i Odense, var det et oplagt valg at 
blive medlem af Frie Funktionærers 
fagforening.

– Jeg har fritidsjob ved siden af mit studie, 
og selv om det ikke koster mig noget, så ved 
jeg, at ”Frie Funktionærer har min ryg”, hvis 
der skulle opstå problemer. Det er jo dumt 
at sige nej til, når det er gratis, konstaterer 
Oliver Bjørn.

Får gratis biografbilletter
Han har valgt at give de samme gode for-
dele videre til flere af sine venner, der også 
er studerende, og som belønning får han 2 
biografbilletter, hver gang en af hans ven-
ner bliver medlem. Indtil videre har han tip-
pet 6 venner.

– Når jeg fortæller dem om alle de gode 

tilbud, de kan få helt gratis, så tror de 
næsten ikke på det, fortæller Oliver Bjørn 
og fortsætter:

– Jeg har fx lige været med til et super 
fedt medlemsarrangement, hvor vi var til 
Nik og Jay-koncert, så man får meget mere 
end kun juridisk hjælp for sit medlemskab. 

Nemt at tippe
Er du, ligesom Oliver Bjørn, studerende og 
gratis medlem af Frie Funktionærers fag-
forening eller a-kasse, kan du også sikre 
dig 2 biografbilletter, når du anbefaler os til 
andre studerende. Du modtager biografbil-
letterne, når dem, du har anbefalet, bliver 
gratis medlem af Frie Funktionærer.

Når du har tippet 10 gratis medlemmer, får 
du en ekstra belønning i form af en biopak-
ke for to med sodavand og popcorn.  n

F
Oliver Bjørn (tv.) har tippet flere i sit net-
værk. Her er han sammen med sin ven Jonas 
Mathisen Lundqvist, som også er blevet tip-
pet af Oliver. Det er nemt at tippe en ven. 
Du sender bare en sms til 1241 med FF2 
efterfulgt af din vens navn og telefonnum-
mer – så ringer vi (fx FF2 Hanne 70301617).

TEMA | Ung  |  

Alle medlemmer, som anbefaler os til en, der er i job og som bliver betalende medlem
af Frie Funktionærer, får et SuperGavekort på 200 kroner. 

Din ven, som er blevet meldt ind, får også et SuperGavekort på 200 kroner + 2 måneders 
gratis fagforening. 

Skaffer du 5 nye betalende medlemmer, får du et weekendophold på Henne Mølle Å 
Badehotel oveni.

Læs mere om ”Tip en ven” på f-f.dk/bliv-medlem/tip-en-ven.

Få et SuperGavekort på 200 kroner
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I

Af Heidi Callesen   Foto: Tony Nielsen

d med festbilleder og politiske holdninger og ind med 
en mere professionel fremtoning. Sådan kan budskabet 
opsummeres, når digital chef og partner i Speak Media, 
Morten Holm, giver sine bedste råd til at fremstå mere 
attraktiv på fire af de mest benyttede sociale medier. 

Facebook 
DEL: Billeder og tekst, hvor du er smilende, aktiv og 
social, fx ved familiebegivenheder, sport eller for-
eningsliv. Det viser udadvendthed og engagement.

UNDGÅ: Festbilleder op opdateringer om kæledyr bør begræn-
ses – det kan få dig til at fremstå useriøs. Derudover bør de poli-
tiske holdninger nedtones.  

TIP: Tilpas indstillingerne, så nogle opdateringer ses af alle og 
andre kun af de nærmeste venner. Hav et professionelt profilbil-
lede med tydelige øjne og smil og udfyld felterne, der beskriver 
hvem du er. Se det som et online-CV inden for Facebooks rammer. 

Instagram
DEL: Det samme som på Facebook – billeder, der viser 
den bedste udgave af dig. 

UNDGÅ: De alt for personlige indlæg klokken tre om natten. 
Festbilleder, humoristiske indslag og politiske statements bør 
generelt begrænses. 

TIP: Hvis du kun deler ’ufarlige’ hverdagsbilleder, så hold profi-
len åben – ellers luk den for alle andre end dine venner. Ryd op i 
profilen og slet billeder løbende. Det, der er et sjovt minde fra en 
festlig aften, virker sjældent særlig godt, når du skal søge job. 

LinkedIn
DEL: Dine resultater. Sørg for at vise, hvad du kan og har 
skabt, fx ved at byde ind med relevante kommentarer i 
faglige diskussioner eller skrive et indlæg på din profil.  

UNDGÅ: Har du i en kort periode lavet noget helt andet end det, 
der egentlig er din profil, så ton det ned – og hold private ting 
helt udenfor dette forum. 

TIP: Alle kan som udgangspunkt se din profil på LinkedIn, så sørg 
for at den er opdateret og med et professionelt fokus. Få dit net-
værk til at fortælle om dine resultater – det der kaldes ’endorse’. 
Når andre laver en anbefaling, blåstempler det dine evner. 

Twitter
DEL: Vent med egne opdateringer og start i stedet med 
at følge de virksomheder og erhvervsledere, der er rele-
vante inden for dit felt. Det giver indblik i og nyheder fra 
branchen. 

UNDGÅ: Dette er ikke stedet til dyrebilleder eller personlige 
anekdoter, så hold dig til et fagligt fokus. 

TIP: Din profil her er helt åben, så vær fra starten af bevidst om, 
hvad du deler, og hvor du blander dig. Følg de virksomheder, hvor 
du søger job. På den måde kan du få et mere grundigt indblik og 
er opdateret på seneste nyt.   n

U

Alt du deler på sociale medier, kan en kom-
mende chef også følge med i. Derfor får du 
her en eksperts drejebog til at styre dine 
profiler og fremstå mere professionel. 

Er din Facebookprofil 
arbejdsgivervenlig? 

Om Morten Holm, Head of Digital hos Speak Media: 

• Ekspert i online markedsføring og hvordan man sælger sig selv 
bedst muligt på sociale medier. 

• Rådgiver virksomheder og offentlige institutioner i brugen af 
sociale medier og har derfra også indblik i rekrutteringsprocessen. 

• Uddannede i 2016 over 3.000 medarbejdere og ledere i at bruge 
sociale medier. 
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Kend dine rettigheder i dit studiejob
Når du får studiejob, er det vigtigt, at du ved, hvad der
står i kontrakten, og hvad vilkårene betyder for dig.
Få et overblik over de vigtigste punkter her.

Af Claus Carstensen, juridisk chef

Kontrakten – Hvornår og hvad?
Din arbejdsgiver har pligt til at udarbejde en kontrakt, når 
du gennemsnitligt arbejder mere end 8 timer pr. uge, og din 
ansættelse varer mere end en måned. 

Kontrakten skal indeholde en titel/stillingsbeskrivelse, hvornår 
du tiltræder, og hvor mange timer du er ansat til pr. uge. Dine 

ferierettigheder, opsigelsesvarsler, løn og 

eventuel henvisning 
til en overenskomst 
skal også fremgå af kontrakten. 

Hvis du bliver ansat som funktionær, vil du automatisk være 
omfattet af funktionærloven, hvis du arbejder gennemsnitlig 
mere end 8 timer pr. uge. Spørg os, hvis du er i tvivl, om du er 
funktionær.

Ferie
Du har efter ferieloven ret til 5 ugers 
betalt ferie pr. ferieår (1. maj – 30. 
april), når du har optjent ferie i det 
foregående optjeningsår (1. januar 
– 31. december). Bliver du ansat 
direkte fra studiet uden at have 
optjent ferie tidligere, har du stadig 
ret til ferie, dog ikke med løn. 

Opsigelsesvarsel
Er du omfattet af funk-
tionærlovens opsigelses-
varsler, kan du opsiges 
med 14 dages varsel 
inden prøveperiodens 
udløb. Herefter stiger 
opsigelsesvarslet fra 1 til 
6 måneders varsel. 

Graviditet og barsel
Du har som funktionær ret til halv løn under 
fravær på grund af graviditet og barsel, som 
er 4 uger før forventet fødselstidspunkt og 
14 uger efter fødslen. 
Du er også beskyt-
tet mod opsigel-
se efter lige-
behandlings-
loven, når 
din arbejds-
giver bliver 
bekendt med 
din graviditet.

Er du medlem, anbefaler vi dig at sende
din kontrakt til os, inden du skriver den 
under, og husk at du altid kan kontakte 
juridisk afdeling på 63 13 85 50, hvis du
har spørgsmål. 

Løn under sygdom
Hvis du er funktionær, har du ret til løn under 
sygdom på første sygedag. Bemærk, at der 
kan være særlige regler for sygemelding på din 
arbejdsplads. 

Er du ikke medlem? 
Det koster

 0,-
for studerende at sikresig juridisk hjælp.
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Skriv den bedste

ansøgning

nden du går i gang med at skrive din 
ansøgning, er det vigtigt, at du læser 
stillingsopslaget meget grundigt, så 
du er helt klar på, hvad din måske kom-
mende arbejdsgiver forventer af dig. 

Hvor dit CV understøtter din ansøgning 
på det faktuelle og er udtryk for din fortid, 
er din ansøgning et udtryk for din fremtid. 
Hvad du kan tilføre stillingen, skal stå klart 
og tydeligt. Her guider vi dig trin for trin.

Din motivation for at søge den konkrete 
stilling er det vigtigste i en ansøgning. Der 
kommer mange standardansøgninger, og 
de bliver hurtigt spottet og luget fra i før-
ste sortering. 

Når du går i gang med at opbygge din an-
søgning, skal du være opmærksom på, at 
du skal afspejle modtageren. Det gælder 
både sprogligt udtryk, layout og indhold.  
Du skal matche den stilling, du søger. Er stil-
lingen formel, så forsøg som udgangspunkt 
at matche det. Er stillingen mere kreativ, så 
må du gerne vise det i både sprog og layout.

Her får du inspiration til, hvad din ansøg-
ning skal indeholde:

1. Modtager
Virksomheden skal kunne se, at din ansøg-
ning er målrettet til dem.

2. Afsender
Dine kontaktoplysninger skal fremgå på 
ansøgningen. Vigtigst er dit navn, dit tele-
fonnummer og e-mail.

3. Dato
By/sted og dags dato, fx: Aarhus, den 30. 
juni 2017.

4. Overskrift
I din overskrift skal det fremgå, hvilken 
stilling, du søger, men husk altid at nævne 
stillingsbetegnelsen. Fx: Resultatorienteret 
salgskonsulent med stor gennemslags-
kraft. 

5. Indledning
Har du ringet til virksomheden med dine 
uddybende spørgsmål, inden du sender din 
ansøgning, vil det være her, du henviser til 
telefonsamtalen. 

I

NÅR DU GÅR I GANG MED AT OPBYGGE DIN ANSØGNING, SKAL 
DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT DU SKAL AFSPEJLE MOD-     
TAGEREN. DET GÆLDER BÅDE SPROGLIGT UDTRYK, LAYOUT 
OG INDHOLD. DU SKAL MATCHE DEN STILLING, DU SØGER.
KARRIEREFOKUS

”

Af Karrierefokus

Et stillingsopslag viser, hvilke kompe-
tencer og kvalifikationer, virksomheden 
ønsker, at ansøgeren skal have for at 
løse de forskellige arbejdsopgaver.
Din ansøgning skal
være et svar på den 
efterspørgsel. 



6. Motivation og stillingsforståelse
Beskriv kort, hvorfor du søger netop dette 
job. Er det virksomheden, jobindholdet, 
produkterne? Hvad finder du mest spæn-
dende, og hvorfor passer det så godt til dig? 
Din motivation bliver af mange virksomhe-
der betragtet som det vigtigste element i 
ansøgningen.

7. Faglige kompetencer 
Her kan du beskrive, hvad du kan tilføre 
stillingen. Tænk fremadrettet og skab en 
synlig bro mellem dine kompetencer og de 
arbejdsopgaver, du skal varetage. Hvorfor 
skal virksomheden vælge dig til jobbet?

8. Personlige kompetencer
Her kan du fremhæve de personlige kom-
petencer, der er mest relevante for stillin-
gen og begrunde dem. Det er vigtigt, at du 
ikke blot skriver en række tillægsord som 

fx: som person er jeg udadvendt, imøde-
kommende, kreativ, men i stedet forklarer, 
hvordan du bruger dine personlige kompe-
tencer i en arbejdssituation, ved arbejdsop-
gaver, samarbejde m.v.  

9. Afrunding
Skriv en afslutning, der passer til stillings-
område og modtager, hvor du kort og 
præcist sammenfatter, at du er den rette 
medarbejder i stillingen.

10. Bilag
Skriv nederst på siden, hvad du vedlægger 
som bilag.

Når du er færdig, så send om muligt din an-
søgning til gennemlæsning hos en anden. 
Så får du rettet de små fejl, som er så lette 
at overse. Du har kun ét skud i bøssen.   n
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10 gode råd til ansøgningen: 

Kontakt karrierefokus, hvis du har brug for hjælp.
Læs mere om vores ydelser på f-f.dk.

Læs stillingsopslaget 
grundigt. Hvad ved du, 
og hvad kan du lære?

Ansøgningens indhold 
skal ALTID være motive-
ret og værdiskabende i 
relation til den konkrete 
stilling.

Ansøgning og CV ved-
hæftes som fil, når du 
søger via e-mail – helst 
som pdf.

Brug korte sætninger, 
vær konkret og tjek for 
stavefejl.

Ring og stil maksimalt
tre knivskarpe ud-
dybende spørgsmål.

En ansøgning må maksi-
malt fylde 1 side.

Overvej nøje, hvordan du 
kan kompensere for even-
tuelle manglende kompe-
tencer og erfaringer.

Undlad at skrive noget 
om de krav, du ikke op-
fylder.

Brug ikke talesprog, for-
kortelser og smileys.

Din ansøgning skal mål-
rettes – hver gang.

1

4

7

10

2

5

8

3

6

9
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Vejen til 
virksom-
hederne

Anders Birch Breuning, Context Media

Du behøver ikke et perfekt eksa-
mensbevis eller kende fornavnene 
på alle i virksomhedens bestyrelse 
for at få dit første job. Din personlig-
hed og dit engagement er vigtigere, 
fortæller fire store virksomheder.

Leder efter dem, der får tingene gjort
Troels Wendelbo, Senior Director i Talent Sourcing & Employer Branding, LEGO Group

“Det er vigtigt, at man har fagligheden i orden. Den skal være dokumenteret, og så skal man kunne tale ind i 
den faglige verden. Det er en adgangsbillet til samtalen.

Derefter ser vi på, hvordan ansøgeren arbejder, og om vi mener, de fungerer i LEGO Group og har et værdi-
fællesskab med os. Derfor er vi interesserede i ansøgernes personlighed. Vi leder efter folk, der har en evne 
til at få tingene gjort – ikke dem, der bruger en evighed på at tømme en opvaskemaskine, eller som kan gøre 
enkle opgaver komplekse. Og så skal man kunne samarbejde på tværs af hierarkier og kulturer. Vi har mange 
nationaliteter i LEGO Group, så man skal have et globalt udsyn og en forståelse for, at verden er forskellig. 

Og så skal man have lyst til mennesker og til at hjælpe sine kolleger – ellers er det svært at gøre karriere her.”

TEMA  | Ung |  



”VI VIL BEGEJSTRES OG 
SE BÅDE KOMPETENCE, 

POTENTIALE OG ENGAGE-
MENT HOS ANSØGEREN.

GRY EGSTRUP

Vil begejstres og se 
engagement
Gry Egstrup, Vice president, HR Development, TDC Group

“Når vi vælger, hvilke nyuddannede vi vil have til samtale, lægger vi vægt på, at de har 
en relevant uddannelsesbaggrund og også gerne et relevant studiejob. Under inter-
viewet prøver vi at finde ansøgerens styrker og motivation, så vi får et bredt indtryk. 
Ansøgerne skal gerne have gjort deres forarbejde, så de ved, hvad vi beskæftiger os 
med i TDC Group. Men det vigtigste er, at de er skarpe på, hvad de kan hjælpe os med. 
De bør kunne forklare, hvad de er gode til, og hvordan de bliver en succes i den stil-
ling, de søger. Vi vil begejstres og se både kompetence, potentiale og engagement 
hos ansøgeren, hvilket gør det vigtigt, at man tør være sig selv og fremhæve, hvad 
man kan tilbyde i TDC Group. Derfor må de meget gerne byde ind med ideer og tiltag, 
som ikke er inkluderet i stillingsopslaget.”

Potentiale og den rette 
attitude
Burkhard Winski, HR Manager, Talent Acquisition 
and CSR, Danfoss

“For kontorelever ser vi først på, om de har den rette uddannel-
sesbaggrund. Vores elevforløb er en to-årig turnusordning, og 
det skal deres uddannelse så også kunne indeholde. 

Derudover handler det om attitude og engagement. Man skal 
være serviceminded, glad for at møde nye mennesker og for at 
være i en global virksomhed og kunne se tingene fra kundens 
synspunkt. Og så sætter vi pris på, at man sætter handling bag 
sine ord og er et godt eksempel.

Det er mange krav, og vi ved godt, at vi ikke kan få det hele. Så 
vi ser efter potentialet og engagementet. Det er det vigtigste. 
Det er ikke CV’et, der afgør, om man som nyuddannet eller elev 
får en stilling hos os. Det handler om, hvor meget man brænder         
– det kan man spore sig ind på, når man taler med ansøgerne.
Man kan se i øjnene på folk, om de er tændt på noget.”

Ny teori har værdi
Karina Kaufeld Andreasen, Head of Talent & 
Development, ISS Danmark

“Vores udgangspunkt er ‘hire for attitudes – teach for skills’. 
Vi er en servicevirksomhed, så ansøgere skal være service-
mindede, uanset om de skal arbejde eksternt eller internt. 

De unge kommer med begrænset erfaring, men til gengæld 
har de opdateret teori. De ser med friske øjne på processer 
og metoder og bruger teori, som vi, der har været i gang i 
nogle år, måske har gemt lidt af vejen. Vi ved, at mangfol-
dighed er en styrke for os, og det gælder også i forholdet 
mellem nyuddannede med ny teori og erfarne praktikere – 
kombinationen af de to giver de bedste løsninger. Derfor er 
det vigtigt for os, at de nyuddannede kandidater, vi ansæt-
ter, ikke er for ydmyge og har modet til at bringe den viden 
i spil. De skal sige, ‘jeg har lært det her, skulle vi ikke prøve 
det?’ selvom de er omgivet af erfarne kolleger.”
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Af Heidi Callesen 

Uanset om man er nyuddannet eller skal starte forfra i en ny branche, kan det være svært 
at vide, hvilket lønniveau man skal forvente. Gode argumenter og mod til at tage teten er 
vejen frem. 

år jobbet skal i hus, er der mere end 
selve samtalen, man skal forberede 
sig på. Spørgsmålet om lønnen er 
nemlig uundgåeligt.  

Ifølge karrierekonsulent i Frie Funktionæ-
rer, Torben Andresen Beyer, så henvender 
flere og flere sig med spørgsmål til netop 
lønforhandlingen, og rådet til den nyuddan-
nede eller debutanten i en ny branche er 
altid, at de ikke skal sælge sig selv for billigt.  

– Vil du meget gerne have jobbet, kan du 
have en tendens til at  acceptere den nye 
chefs udspil uden modstand for at få det, 
forklarer han og fortsætter: 

– Men det er vigtigt at huske, at lønnen 
aldrig kan hæves markant efterfølgende i 
samme stilling. Derfor er det så vigtigt at 
få forhandlet en ordentligt løn på plads fra 
starten. 

Hvad afgør lønnen? 
Generelt anbefaler karrierekonsulenter-
ne en løn inklusiv pension fra 22.000 kr. 
og op til knap 30.000 kr. for nyuddan-
nede funktionærer, men tallet afhæn-
ger af mange forskellige ting. 

– Det er fx vigtigt, om du har et 
speciale eller ej, hvor du bor henne i 
landet, og hvad det er for en stilling, 
du skal besætte. Derfor kan vi ikke 
give et entydigt svar, men råder alle til 
at tage fat i os og få forventningsaf-
stemt lønnen, inden de skal til samtale, 
siger Torben Andresen Beyer. 

N
Han anbefaler desuden, at man tænker 
i flere forskellige niveauer, når man skal 
lønforhandle: Et ambitiøst udspil, der er så 
højt, at du har plads til at bevæge dig ned, 
et tal for hvor du forventer at lande og en 
smertegrænse, der er det, du minimum vil 
acceptere. 

– Ved at gøre det, så får du et overblik 
over dine forventninger og fornemmelse 
for, hvor du bør høre til på lønstigen, og det 
vil give et psykologisk overskud i samtalen.

Skarpvinklede argumenter 
Når tallene så er smidt på bordet, og sam-
talen bliver mere konkret, er det vigtigt at 
have argumenterne helt på plads. Selv om 
du som nyuddannet eller ny i en branche 
sjældent kan sælge dig selv på erfaring, er 
der andet relevant at fokusere på – fx et 
studiejob, eller at du har skrevet speciale 
om noget, der er relevant for virksomhe-
den. 

– Det handler altså om at underbygge 
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sine argumenter med konkrete eksempler 
– og særligt om at få gjort det klart, hvad 
dine kompetencer kan bidrage med til virk-
somheden og eventuelt spare dem for i tid 
og penge, forklarer karrierekonsulenten. 

Løn er mere end kroner  
Derudover anbefaler Torben Andresen 
Beyer i høj grad, at man selv lægger ud med 
sit bud på den ideelle løn fremfor at lade 
den kommende arbejdsgiver kommer med 
sit udspil først. Det viser nemlig både, at du 
tør tage teten, og giver dig en klar fordel i 
forhandlingen: 

– På den måde er det dig, der sætter ram-
merne op for, hvilket lønspænd I skal snak-
ke ud fra – og det er langt bedre, at arbejds-

giveren skal bruge tid på at forhandle dig 
ned, fremfor at du skal bruge ressourcer på 
at hive ham eller hende op. 

Derudover skal man som nyuddannet 
især også huske på, at et nej ikke er et nej, 
men et oplæg til forhandling – og at hvis 
arbejdsgiveren ikke vil give sig i forhold til 
lønnen, så er der stadig mange andre ting 
tilbage at snakke om. 

– Det kan være ekstra fridage, fleksibi-
litet, mere i pension eller en multimedie-
pakke. Lønforhandling er meget mere end 
kroner og øre – og de fleste virksomheder 
er altså til at forhandle med, hvis bare 
man spiller sine kort rigtigt, siger Torben 
Andresen Beyer.  n

Få det rigtige i løn i dit   NYE job

HUSKELISTE
til lønforhandlingen: 

    Find din personlige mar-
kedsværdi ved at bruge 
lønstatistikker og kigge på 
dit CV efter de kompeten-
cer, hvor du skiller dig sær-
ligt ud. Få gerne din kar-
rierekonsulent til at hjælpe 
dig.

   Få styr på din ønskeløn, det 
realistiske bud og smerte-
grænsen allerede inden 
den første samtale. 

   Tag teten. Ved at være 
den, der melder først ud, 
kan du bedre styre, hvilken 
lønramme I snakker inden-
for. 

  Der er meget andet end 
kroner og øre at forhandle 
om. Husk også fx ferie, 
flekstid, multimediepakke 
og pension.  
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LØNSIKRING VS.
Hvem kan forsikre sig? 
   Alle lønmodtagere med fast job i 1 år eller nyuddannede i 

job, der har mindst 30 timer om ugen og ret til 3 måneders 
opsigelsesvarsel. Målgruppen er funktionærer, og forsik-
ringen kan tegnes fra 18 år, til du fylder 59 år. Forsikringen 
ophører, når du fylder 63 år.

  Optjeningsret: du optjener ret til dækning efter 6 måneders 
medlemskab (anciennitet fra anden a-kasse eller lønsikring 
tæller med).

  Dækningsperiode: 1 år pr. skadesperiode i alt max. 3 perio-
der.

  Genoptjeningsperiode: efter 6 måneder med nyt fast job.

  Dækningsgrad: 80 % af lønnen – max. 20.000 kr./md. på 
den supplerende ordning og 40.000 kr. på Fri Lønforsikring.

Pris: 
   50 kr./md. ekskl. a-kasse og fagforening (suppl. lønsik-

ring) og 468 kr./md. ekskl. fagforening (Fri Lønforsikring). 
Præmien er fradragsberettiget. 

Hvad får du?
  Hjælp til jobsøgning fra den første dag i opsigelsesperioden 

– første møde inden for 14 dage efter opsigelsen. Dette er 
et skræddersyet og individuelt forløb, der tager udgangs-
punkt i din unikke situation.

  Gennemsnitlig ledighedsperiode for de lønforsikrede er ca. 
5 måneder, og halvdelen er i job igen, inden de bliver ledige.

  Individuel tilgang og hjælp efter behov – så meget du har 
brug for. 

  Karriererådgivning – også når man er i job.

 Kurser ikke en del af forsikringen.

LØNSIKRING

Hos Frie Funktionærer er der mulighed for at tegne to slags 
lønsikringer – en supplerende lønsikring som et supplement 
til a-kassens dagpenge på 18.403 kr. om måneden (pr. 1. juli) 
og en Fri Lønforsikring, som er en privat arbejdsløshedsforsik-
ring uden a-kasse.
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A-KASSELØNSIKRING VS.
Pris: 
  Prisen for medlemskab af Frie Funktionærers a-kasse er 

468 kr. pr. måned, som er fradragsberettiget.

Hvad får du?
  Dagpenge, feriedagpenge og befordring under aktivering. 

Er du tilmeldt efterlønsordningen, også efterløn og mulig-
hed for skattefri præmie.

  Rabat på både privatforsikringer og bank.

  Professionel hjælp og sparring til jobsøgning.

  Obligatoriske samtaler; tre samtaler med a-kassen og     
seks samtaler med jobcenter i det første halve års ledig-
hed, herefter samtaler hver 3. måned med jobcenter.

  6 ugers jobrettet uddannelse efter fem ugers ledighed.

  Kurser, virksomhedspraktik og løntilskudsjob efter aftale 
med dit jobcenter.

  Mulighed for tilkøb af supplerende lønsikring, der er en  
ekstra ydelse i op til 1 år oveni dagpengene. 

Hvem kan forsikre sig? 
  Alle, der er fyldt 18 år. Medlemskab ophører ved folke-
 pensionsalderen.

  Optjeningsret: du optjener ret til dagpenge efter 1 års med-
lemskab (anciennitet fra anden a-kasse tæller med). Du 
skal have haft en indkomst på 223.428 kr. før skat inden for 
de sidste tre år, mens du har været medlem af en a-kasse. 
Særlige regler for nyuddannede og selvstændige.

  Mulighed for deltidsforsikring med lavere kontingent, sat-
ser m.v.

  Du kan få dagpenge i to år (3.848 timer) inden for tre år. 
Arbejde i ledighedsperioden tæller dobbelt til ekstra dag-
pengeperiode. Ekstra sikring med seniorjob, hvis du er med 
i efterlønsordningen og opbruger dagpengene tidligst fem 
år før, du kan få efterløn.

  Dækningsgrad: 90 % af lønnen – max. 18.403 kr./md.
 Særlige beløb for nyuddannede.

A-KASSE

I
Valget er dit ...
Frie Funktionærer tilbyder medlem-
merne en mulighed for at træffe en 
individuel beslutning om, hvilken for-
sikring mod ledighed man ønsker, så 
den passer præcis til det behov, man 
har – a-kasse, Fri Lønforsikring uden 
a-kasse eller kombinationen a-kasse 
og supplerende lønsikring.

Læs mere om mulighederne på f-f.dk
eller ring til en af vores salgskonsulen-
ter på tlf. 70 30 16 17.
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SEND
SCOR
EN VIDEO OG 

DRØMMEJOBBET 

eksten skal være fængslende, men ikke for lang. Den skal 
læses op med både gejst og pauser – og så er det vigtigt 
at holde øjenkontakt med kameraet. Der er mange ting at 
tænke på, når man skal vise både personlighed og fagligt 
engagement på en kun få minutter lang video.  

– Selvom jeg havde øvet mig meget, blev jeg nervøs, da jeg stod 
foran kameraet. Men vi holdt pauser undervejs, og faktisk blev det 
en rigtig god oplevelse, fortæller den tidligere ambulanceredder 
Anja Ravn Kjær.  

Da hun i februar var ledig, deltog hun i et pilotprojekt, hvor Frie 
Funktionærers karriererådgivere hjalp medlemmer med at lave en 
videopræsentation til at sende med ansøgningen. 

– Jeg har ikke prøvet noget lignende før, men havde jo intet at 
miste. Tværtimod gav det mig muligheden for at lære noget nyt 
om, hvordan jeg sælger mig selv bedst muligt, siger Anja Ravn 
Kjær. 

På forkant
Oplevelsen var også ny for Frie Funktionærer. Men i et jobmarked, 
hvor det i høj grad gælder om at skille sig ud, kan video-metoden 
være en anderledes mulighed: 

– Kvaliteten i ansøgninger og CV’er er efterhånden blevet så høj, 
at der skal meget til for at fange arbejdsgiverens opmærksomhed. 
At vise hvem man er rent visuelt, kan derfor være en fordel, for-
tæller karriererådgiver Anne Schmidt og fortsætter:

– Derfor var det vigtigt for os at være på forkant med udviklin-
gen og få afprøvet, om det rent faktisk virker.

Det tekniske stod en ekstern samarbejdspartner for, og karriere-
rådgivernes fokus var derfor på de 15 ledige, der deltog. De havde 
alle tegnet lønsikring, og derfor fik de desuden også individuel 
sparring under hele forløbet. 

– At vi som konsulenter har haft fokus på alle aspekter i jobsøg-
ningen, gav kandidaterne de bedst mulige betingelser for, at det 
her skulle lykkes, lyder det fra Anne Schmidt.

Video-CV er en succes
Succeskriteriet var nemlig at opleve en positiv effekt ved at sup-
plere jobansøgningen med en videopræsentation: 

– Det skulle gerne få flere til samtale – og gøre, at de i højere 
grad rammer plet og får jobbet, fordi arbejdsgiveren jo allerede har 
set vedkommende an og fået et bedre indtryk, end en ansøgning 
på papir kan give, fortæller Anne Schmidt. 

T

Er chancen for at komme igennem nåleøjet til jobsamtalen større, hvis du supplerer
ansøgningen med et video-CV? Det har vores karriererådgivere og en række ledige
medlemmer undersøgt.  

Af Heidi Callesen 
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Det var også netop det ønske, som 40-årige Anja Ravn Kjær gik ind 
til pilotprojektet med.  

– Ens CV fortæller, hvad man kan, men ikke hvem man er. Derfor 
var min forventning klart at få et professionelt produkt, der hjæl-
per med at blive bemærket i bunken af ansøgere. 

Allerede efter to måneder havde nogle af deltagerne fået nyt 
job. Det er Anjas oplevelse, at pilotprojektet med video-CV klart 
giver hende en fordel:

–  Det skaber uden tvivl fokus på min profil og giver mulighed 
for at vise min personlighed. Sammen med ansøgningen og mit CV 
giver det et meget mere komplet billede af, hvem jeg er. Det vil jeg 
klart benytte mig af igen en anden gang.  

Mange medlemmer har fået positiv respons til jobsamtaler af 
virksomhederne, der oplever, at et godt video-CV er en fin måde 
at præsentere sig selv på. Derfor overvejer Frie Funktionærer 
nu, hvordan video fremover kan blive et fast værktøj til at hjælpe 
ledige medlemmer i job. 

– En video kan jo ikke stå alene. Men det kan sætte et personligt 
aftryk på den samlede pakke og dermed øge chancerne for at skille 
sig positivt ud, og derfor kan det bestemt være værd at bruge tid 
på, siger Anne Schmidt.  n

4GODE RÅD 
TIL AT FORBEDRE
DIN FREMTONING: 

1.  Smil. Når du smiler, fremstår du imødekom-
mende og efterlader et godt indtryk hos 
arbejdsgiveren. 

2.  Søg øjenkontakt. Ved at turde kigge folk i 
øjnene, viser du, at du tror på dig selv. Derfor

 er det en vigtig del af førstehåndsindtrykket. 

3.  Træk vejret. Nervøsitet eller ivrighed får os 
ofte til at tale i en lind strøm, men pauser er 
vigtige.

4.  Klæd dig korrekt. Tag det tøj på, som matcher 
dresscoden. Det viser engagement og forstå-
else for modtageren.

Kilde: Karriererådgiver Anne Schmidt

I
FAKTA:
• 15 medlemmer deltog i pilotprojektet udført i samarbejde 

med jobvideocv.dk   

• Hver præsentation er efterfølgende blevet redigeret og 
klippet sammen til en video på 2-3 minutter. 

 



et var kun tænkt som et tidsbe-
grænset fritidsjob, men for 20-årige 
Camilla Nielsen endte ansættelsen 
som assistent i en butik i Odense i 
et tovtrækkeri om feriepenge. 

– Det var virkelig frustrerende, at det 
skulle tage så lang tid. Det drejer sig kun 
om et lille beløb, og det gør mig rigtig vred, 
at min tidligere chef prøvede at snyde mig, 
fortæller hun. 

For selvom butikken kun skyldte hende 345 
kroner, kom sagen efterhånden til at handle 
om meget mere end pengene. 

– Det blev en principsag for mig. Jeg er 
blevet opdraget til, at man ikke må snyde 
andre, og derfor vil jeg heller ikke finde mig 
i selv at blive behandlet på den her måde, 
siger Camilla Nielsen.  

Går nu rettens vej 
Siden det i foråret 2016 gik op for hende, at 
feriepengene manglede på kontoen, kon-
taktede hun gentagne gange selv butikken 
både via mails og ved at møde op, men uden 
held. 

D
– De undskyldte sig med, at der ikke var 

styr på NemID, eller at bogholderen var på 
ferie. Men det har jo tydeligvis bare været 
søforklaringer. 

Derfor allierede hun sig med en jurist fra 
Frie Funktionærer, der fluks sendte sagen 
videre til Fogedretten. 

– At gøre det er vores mulighed for at få 
den tidligere arbejdsgiver dømt til at betale 
de penge, vores medlem har krav på, siger 
advokatfuldmægtig Tina Christesen og 
fortsætter: 

– Desværre ser vi tit, at arbejdsgivere 
forsøger at snyde unge ansatte, og derfor 
er det så vigtigt for os at føre sagen og 
statuere et eksempel over for virksomhe-
derne. 

Man skal ikke give op
For Camilla Nielsen var det en lettelse at 
parkere striden om de 345 kroner på nogle 
andres skrivebord: 

– Det har fyldt meget, at jeg hele tiden 
har skullet opsøge min tidligere arbejdsgi-
ver og presse på for at få mine penge. Men 
nu, når sagen er sendt i retten, så ved jeg, 
at der kommer en afgørelse, og jeg glæder 
mig til at få sat det punktum, siger hun.

Ikke mindst for også at kunne vise sine 
jævnaldrende, at man ikke skal give op. 

– Bare fordi man er ung og måske ikke er 
så erfaren på arbejdsmarkedet, skal man 
ikke finde sig i hvad som helst. Derfor er 
det rart med en fagforening, der hjælper 
selv ved små sager som min.  n

Halvandet års kamp for 
345 feriekroner 

Af Heidi Callesen

I 2015 arbejdede Camilla 
Nielsen som julehjælp i en 
butik i Odense – men efter 
halvandet år havde hun 
stadig ikke fået sine ferie-
penge. Det ændrede sig,     
da Frie Funktionærer gik              
ind i sagen. 

Det blev en principsag for mig. Jeg er blevet opdraget til, at man ikke må snyde andre, siger 
Camilla Nielsen.

TEMA  | Ung |  

36  |  FRIE NR. 2  2017



FRIE NR. 2  2017  |  37

Når du som ung vælger fagforening, skal du 
vælge den, der matcher dine egne værdier 
bedst muligt. Frie Funktionærer ønsker at 
være dit bedste valg.

ning, tjekke din ansættelseskontrakt, og 
hvad du har brug for – vi har dygtige med-
arbejdere, der kan guide og vejlede dig.

Skal du være medlem af vores a-kasse, 
tegne lønsikring eller måske en kombina-
tion? Det er også noget, vores rådgivere 
kan hjælpe dig med.

Du er ikke alene
I de senere år har rigtig mange unge meldt 
sig ind i Frie Funktionærer. Vi hører gerne 
om jeres ideer til, hvordan vi kan være det 
bedste match for jer.

Kender du Sebastians sang ”Du er ikke 
alene – der er en, der følger dig”? Frie Funk-
tionærer vil gerne følge dig på vej, og du er 
altid velkommen til at kontakte os.

ange unge er opvokset i et sam-
fund, hvor de ser og hører om 
de mange muligheder, de har 
gennem livet – uanset om det 
handler om uddannelse, fritid og 

senere også arbejdsliv. Det er spændende, 
men samtidigt kan det måske også være 
lidt uoverskueligt.

I Frie Funktionærer tilbyder vi dig et fælles-
skab bygget på det frie valg. Vi rådgiver og 
vejleder dig som medlem, så du bedst muligt 
kan tage ansvar for dit eget arbejdsliv.

Få sparring hos vores karriererådgivere
Vores karriererådgivere kan hjælpe dig 
med sparring i forbindelse med din job-
søgning og/eller dit karrierevalg. Vi kan fx 
hjælpe med at klæde dig på til din jobsøg-

M

VI LÆGGER VÆGT PÅ DET ENKELTE MENNESKE, OG VI GØR OS UMAGE 
FOR AT VISE DET VED PROFESSIONALISME, ENGAGEMENT OG LOYALITET. 
VI GÅR IND FOR ÅBENHED OG FORDOMSFRIT SAMARBEJDE.
FRIE FUNKTIONÆRERS VÆRDIGRUNDLAG

Du og din fagforening skal
være et godt match

Valget er dit
Vi er en medlemsstyret, demokratisk for-
ening. Hver andet år vælges otte regionale 
bestyrelser, og her har du mulighed for at 
involvere dig i det regionale arbejde, hvis 
du ønsker det. Du vil bl.a. tage del i plan-
lægningen af de tilbud, der fx kunne være 
til de unge medlemmer? Kontakt os gerne 
på fifu@f-f.dk eller telefon 63 13 85 50 for 
at høre mere om udviklingsmulighederne i 
din forening … du er velkommen.  n

”

Af Finn D. Aalestrup, formand

CESI Youth
Kunne du være interes-
seret i at repræsentere
Frie Funktionærer, når unge fra hele 
Europa mødes?

Kontakt os eller læs mere om vores 
regioner og bestyrelsesarbejdet på 
f-f.dk/om-os.

|  Det FRIE ord  |  
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Her finder du os ...

Hovedkontor
Paghs Gård • Overgade 24 • Postboks 925 
5100 Odense C • Tlf.: 63 13 85 50
fifu@f-f.dk 

Åbningstider 
Man. - tirs. - ons. - fred.  kl. 8-15 
Tors. kl. 8-13 og 15-17

Mød os rundt om i 
Danmark og husk 
at booke dit møde

på forhånd. 

Klik ind på f-f.dk/
kontakt

|  Faglige noter  |  

Frie Funktionærers
lønsikring er 
bedst i test
Det konkluderer Forbruger-
rådet Tænk  i magasinet 
”Tænk Penge”, hvor Frie 
Funktionærers supplerende 
lønsikring bliver kåret som 
den bedste på markedet.

Det skyldes bl.a., at Frie 
Funktionærer ikke har 
nogen selvrisiko, hvis du 
selv siger op, høj dæk-
ningsgrad og personlig 
karriererådgiver.

Kan du leve af dagpenge, hvis du bliver ledig? 
Hvis ikke, kan du overveje, om du også skal tegne Danmarks 
bedste lønsikring og fremtidssikre din økonomi.

Find mere information om lønsikring og
priser på f-f.dk eller via QR-koden.

Post fra e-boks
til Mit Frie
Hvis du er et af de medlemmer, der plejer at 
modtage dokumenter fra os i din e-Boks, kan 
du fremover finde dem på Mit Frie.

Da vi har skiftet IT-system, bliver alle dine udbetalingsspe-
cifikationer for dagpenge, efterløn m.v., breve om ferie-
dagpenge og årsopgørelser nu lagt i din dokumentboks på 
Mit Frie på f-f.dk i stedet. Når vi lægger et dokument til dig 
på Mit Frie, sender vi en e-mail til dig om, at der er brev fra os.

Tjek om vi har dine korrekte data på Mit Frie på f-f.dk.



Frie Funktionærers hovedbestyrelse:
Finn D. Aalestrup (formand)
Marianne Normann Jensen (næstformand)
Anker Christiansen
Karin Fredskild
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

Har du studiejob?

For at beskytte dig mod uvedkommende, 
der vil have adgang til vores medlemsop-
lysninger, er a-kassen meget omhyggelig. 
Derfor sender vi fx aldrig personfølsomme 
oplysninger med cpr-nr. på e-mail. 

Brug funktionen på Mit Frie
I stedet opfordrer vi dig til at logge på Mit 
Frie, hvor vi kan udveksle personfølsomme 
oplysninger, uden andre kan læse med.

Sådan gør du:
1. Log ind på Mit Frie
2. Vælg TastSelv
3. Vælg funktionen Upload dokumenter 

(nederst på siden)
4. Vælg ”Dokument type” (Bemærk, at
 du kan kun uploade pdf-dokumenter)
5. Vælg ”Gennemse”
6. Vælg det pdf-dokument fra pc én,
 som du ønsker at uploade.
7. Tryk på ”Åbn” og tryk herefter på 

”Upload fil” knappen.
8. Filen er nu uploadet og kan ses i 
 rubrikken ”Filer der er afsendt”.

Et studiejob kan være et godt økonomisk supplement til din SU 
og kan samtidig være din adgangsbillet til et job efter studiet. 
Men der er nogle ting, du bør være opmærksom på.

Ansættelsesbevis
Arbejder du mere end 8 timer SKAL din arbejdsgiver udstede et ansættelsesbevis 
til dig, men det er altid en god ide at kræve et ansættelsesbevis, da det 
mindsker risikoen for uenigheder mellem dig og din arbejdsgiver.

Ferie og sygdom
Du optjener ret til ferie i et studiejob. Enten skal du 
optjene ret til at holde ferie med løn eller også skal din 
arbejdsgiver afregne feriegodtgørelse med 12,5 % 
af lønnen. Feriepenge kan ikke løbende udbetales 
som en del af lønnen.

Dagpenge efter studiet
Har du været medlem af a-kassen under dit 
studie eller melder dig ind i a-kassen umid-
delbart efter studiet, kan det få betydning for 
din dagpengeret, om og hvornår du opsiger dit 
studiejob.

Kontakt derfor gerne a-kassen på tlf. 63 13 85 50, 
hvis du har studiejob og nærmer dig slutningen på 
dit studie og lad os give dig den bedste rådgivning.

Beskyt dine følsomme
dokumenter – send
dem sikkert til a-kassen Beskæftigelsesministeren har forlænget forsøget, der de seneste to år frem

til den 20. marts har givet dagpenge- og efterlønsmodtagere mulighed for 
at udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen, uden at der 
sker modregning i ydelsen. Tidligere var grænsen på fire timers frivilligt 
arbejde om ugen.

Ved frivilligt, ulønnet arbejde forstås arbejde, som et medlem udfører for 
frivillige organisationer, foreninger el.lign., som kan udbydes som almindeligt 
lønarbejde, og som ikke vedrører primær drift og vedligeholdelse.

15 timers-reglen gælder frem til udgangen af 2017. Herefter er det planen, 
at nye permanente regler, som skal forenkle og forbedre dagpenge- og efter-
lønsmodtageres muligheder for at udføre frivilligt arbejde, er på plads til den 
1. januar 2018. 

Læs mere om frivilligt ulønnet arbejde i a-kassens pjece på f-f.dk.

Frivilligt ulønnet arbejde
15 timers-reglen forlænget til nytår
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Af Katrine Bergholdt Boel

verdagen som ledig er ikke altid 
lige let, selvom man er en positiv 
person, som trods alt ser lyst på 
fremtidens jobmuligheder.  

– Jeg søger dagligt en masse jobs, 
men nogle dage er det virkelig frustrerende 
at få det ene afslag efter det andet. Derfor 
er det rart, at jeg har min a-kasse i ryggen 
til at vejlede og besvare de spørgsmål, jeg 
måtte sidde med, forklarer medlem Heidi 
Kringelum.    

Ikke bare én i mængden 
Der kan være mange oplysninger at for-
holde sig til, og ikke alt er lige gennem-
skueligt. Derfor er det afgørende for Frie 
Funktionærer, at medlemmerne bliver 
mødt med empati og får den hjælp og      
vejledning, de har behov for.

Frie Funktionærers a-kassekonsulent, 
Thomas Gehrkens Møller, der blandt andre 
har rådgivet Heidi Kringelum, er meget 
opmærksom på, hvordan han møder det 
enkelte medlem. 

– Det er utrolig vigtigt, at jeg forstår at 
sætte mig ind i den enkeltes situation for 
at skabe god kommunikation, forklarer han.  

Paragraffer og dagpengeregler er noget, 
der kan have stor betydning i en ledig-
hedsperiode, og det kan også være en            
stor mundfuld at skulle forholde sig til. 

– Her har jeg haft stor gavn af at have 
kontakt med Frie Funktionærers dygtige 
konsulenter. Hver gang jeg har talt med en 
konsulent i a-kassen, er jeg blevet mødt i 
øjenhøjde og blevet behandlet med respekt 
for lige netop min situation, fortæller hun.

Individuel vejledning 
– Det er min pligt at sørge for, at medlem-
merne føler sig i trygge hænder og ikke 
bare som et nummer i rækken. Min erfaring 
siger mig, at det er vigtigt ikke at blive for 
monoton, men nøje overveje hvordan man 
kommunikerer, ud fra medlemmets verden, 
forklarer Thomas Gehrkens Møller. 

Som ledig kan det indimellem være svært at finde rundt 
i dagpengereglerne. Det har derfor været en stor hjælp 
for Heidi Kringelum at blive mødt af forståelse hos Frie 
Funktionærers medarbejdere. 

God service betaler sig 
 Hos Frie Funktionærer er god service om-
drejningspunktet i kontakten til medlem-
merne, og det har også været Heidi 
Kringlums oplevelse.

– Jeg har altid fået svar på mine spørgs-
mål og er aldrig blevet spist af med et 
uklart svar, når jeg har kontaktet Frie 
Funktionærer. Hvis ikke vedkommende    
har kunnet hjælpe mig, så er jeg blevet     
henvist til en anden i huset, som har vej-
ledt mig. Det er god service, og som med-
lem mærker jeg også, hvordan det gode 
samarbejde fungerer på tværs af organi-
sationen hos Frie Funktionærer, slutter 
Heidi Kringelum.   n

H

Den gode service er 
ALTAFGØRENDE

JEG HAR HAFT STOR GAVN AF AT HAVE KONTAKT MED FRIE FUNK-
TIONÆRERS DYGTIGE KONSULENTER OG ER HVER GANG BLEVET 
MØDT I ØJENHØJDE OG BEHANDLET MED RESPEKT.
HEIDI KRINGELUM

”
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tudiejob ved siden af uddan-
nelsen?
Hvis du har et studiejob og plan-
lægger at opsige din stilling, er det 
vigtigt, at du stopper, før du melder 

dig ind i a-kassen som nyuddannet. Har du 
været medlem under uddannelsen (fx med 
gratis medlemskab, fordi du er under 30 
år), skal du nå at opsige og allerede fratræ-
de studiejobbet 3 måneder før, du slutter 
din uddannelse. Ellers kan det få uheldig 
betydning for dine dagpenge fra a-kassen. 

Fratræder du for sent i forhold til din mulig-
hed for dagpenge, risikerer du nemlig at få 
karantæne på grund af selvforskyldt ledig-
hed. Det betyder konkret, at du vil få 3 uger 
uden dagpenge. Ophører du i dit job, inden 
du melder dig ind i a-kassen, undgår du en 
karantæne på 3 uger.

Det gælder selvfølgelig kun job, 
hvor du har et opsigelsesvarsel. 
Er du fx timelønnet tilkaldevikar, 
bliver du i princippet opsagt 
hver dag, du går hjem.

Det er meget komplicerede 
regler, så derfor anbefaler vi, 
at du kontakter os for kon-
kret vejledning omkring dit 
studiejob og dagpenge.  

Mulighed for at fortsætte i 
studiejobbet 
Du kan sagtens beholde dit 
studiejob. Og du kan få sup-
plerende dagpenge, hvis du ikke 
arbejder mere end 145,5 timer om 
måneden. 

Har du et opsigelsesvarsel, skal ar-

bejdsgiveren dog underskrive en frigørel-
sesattest, for at du kan få supplerende 
dagpenge. Frigørelsesattesten skal mod-
tages i a-kassen senest 5 uger efter, at du 
er berettiget til dagpenge.  n

Kontakt a-kassen på tlf. 63 13 85 50 
eller læs mere om dagpenge på f-f.dk.

Snart færdiguddannet?
Vær opmærksom på de kom-
plicerede regler, hvis du har 
studiejob og måske skal have 
dagpenge, når du slutter din 
uddannelse. 

Af Vivi B. Arnoldus, forsikringschef i a-kassen

S

DAGPENGE
OG STUDIEJOB

SOM NYUDDANNET

I
Studerende – og under 30 år?
Så meld dig ind i a-kassen og få ret til dagpenge, så snart du 
afslutter din uddannelse.
 
Hvis du melder dig ind i a-kassen mindst et år før, du er færdig med uddannelsen, har
du ret til dagpenge fra første dag efter din uddannelse afsluttes/sidste eksamen.       
Det vil sige, at du kan få udbetalt dagpenge for en måned mere, end hvis du ikke er 
medlem, fordi du slipper for den karensmåned, der følger med, hvis du først melder      
dig ind  i a-kassen, når din uddannelse slutter. 
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Den 1. juli 2017 træder dagpengereformen i kraft.
Det betyder en anderledes måde at udbetale og
optjene ret til dagpenge og efterløn på.

Af Vivi B. Arnoldus, forsikringschef  •  Illustration: Marck Fink

18.403 kr. pr. måned før skat. Det svarer til 
114,79 kr. i timen. Når vi beregner din sats, 
vælger vi de 12 måneder ud, hvor du har 
haft den højeste løn inden for de seneste 
24 måneder. 

Når du først har fået beregnet din sats, 
gælder denne, så længe du er ledig. Først 
når du får timer nok til en ny dagpengeret, 
skal din dagpengesats beregnes på ny.

Er du nyuddannet, kan du få beregnet en 
dagpengesats, når der er gået seks må-
neder fra den dag, hvor retten til dagpenge 
indtrådte. Det kræver, at du har haft tre 
måneders indtægt, efter du sluttede din 
uddannelse.

Månedsvis beregning
Dagpenge og efterløn vil blive udbetalt for 
en hel måned ad gangen. 

Fuldtidsforsikrede får udbetalt dagpenge 
for 160,33 timer pr. måned. Deltidsforsikre-
de for 130 timer pr. måned. Har du haft ar-
bejde eller andre aktiviteter, skal disse 
fra-drages. Hvis du skal fradrages for mere 
end 145,53 timer som fuldtidsforsikret, 
eller 118 timer som deltidsforsikret, kan vi 
dog ikke udbetale dagpenge for resten af 
måneden. 

Indsendelse af dagpengekort og efter-
lønskort
Du skal indsende dit ydelseskort en uge 
inden, måneden slutter. Se tidspunkter i 
udbetalingskalender på f-f.dk.

På dit kort skal du fortælle om, hvad der er 
sket i den forløbne del af måneden, så vi 
ved, hvor mange timer du skal have udbe-
talt. 

For de sidste dage på kortet skal du give  
dit bedste bud på, hvad der kommer til at 
ske. Ved du fx, om du afholder ferie, eller 
får du arbejdstimer? Vi udbetaler til dig ud 
fra dit skøn. 

Aconto udbetaling 
Din situation kan ændre sig for de sidste 
dage i måneden. Derfor er udbetalingen 
aconto. Det betyder, at der er mulighed 

vis du bliver ledig fra 1. juli 2017
Er du ledig for første gang efter 
1. juli, får du dagpenge efter de 
nye regler. Din dagpengeperiode 
er på 24 måneder, og det svarer 

til 3.848 timers dagpenge, som du kan få 
udbetalt inden for 36 måneder. 

Dagpengeret optjenes ud fra indkomst
For at få ret til dagpenge skal du opfylde 
et særligt indkomstkrav. Du skal have haft 
en indkomst på 223.428 kr. før skat inden 
for de seneste tre år. Det svarer til, at du 
har tjent 18.619 kr. om måneden i et helt 
år. Du kan max medregne 18.619 kr. om 
måneden i optællingen til indkomstkravet. 
For deltidsforsikrede er indkomstkravet på 
148.956 kr. (12.413 kr. pr. måned).

Du skal have haft arbejde i mindst et år for 
at få dagpenge, uanset hvor høj din løn er. 
Din løn behøver ikke at være sammenhæn-
gende, fx et helt års ansættelse. Vi går op 
til tre år tilbage for at finde indkomsten, der 
kan give dig dagpengeret. Det er kun den 
indtægt, du har haft, mens du har været 
medlem af en a-kasse, vi kan tælle med. 

Skal du have udstedt et efterlønsbevis eller 
gå på efterløn, vil du også være omfattet af 
de nye regler for optjening af dagpengeret.

Satsen beregnes ud fra din indkomst de 
seneste 2 år
Du vil være berettiget til 90 % af din hidti-
dige løn (fratrukket arbejdsmarkedsbidrag). 
Som fuldtidsforsikret kan du dog højest få 

H

Hvis du bliver ledig fra   
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for at regulere udbetalingen, hvis du har 
skønnet forkert i den sidste uge. Så skal 
du indsende et opdateret kort med de nye 
oplysninger, når måneden er slut og inden 
den 10. i måneden efter. Når vi får det op-
daterede kort, regner vi ud, hvad du har 
fået udbetalt for meget. Det trækker vi 
fra din næste udbetaling.  n

Læs mere om dagpengereformen
på f-f.dk.

Kategori    Kr. pr. måned

Dagpenge, fuldtid 18.403

Dagpenge, deltidsforsikrede 12.269

Dimittend fuldtid, med forsørgelsespligt 15.090

Dimittend fuldtid, uden forsørgelsespligt 13.158

Dagpenge, halv sats unge under 25 år uden uddannelse,  9.202
med mere end 26 ugers ledighed  

Efterløn, fuldtid, 100 pct. 18.403

Efterløn, deltidsforsikrede, 100 pct. 12.269

Efterløn, fuldtid, 91 pct. (før evt. pensionsfradrag) 16.747

Efterløn, deltid, 91 pct. (før evt. pensionsfradrag) 11.165

Hvis du bliver ledig fra   

Satser pr. 1. juli 2017. Dagpenge og efterløn
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ores rabataftaler spænder fra 
faglige kurser til oplevelser og 
ferietilbud. De faglige kurser er
fx sprogkurser, Office-kurser,
NLP og Mini MBA, og vi tilbyder 

også billig forsikring og bank gennem
Alm. Brand, rabat på billeje og forskellige
hotelmuligheder og golfophold.

Hold øje på f-f.dk, hvor du kan se alle 
vores tilbud og finde mere information.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, 
får du direkte besked, når vi får nye rabat-
aftaler. Her får du et udpluk af nogle af 
vores gode sommertilbud.

V

Få rabat med dit medlem    skab
Er du favorit-, elite-, senior- 
eller ungemedlem af fagfor-
eningen, kan du benytte dig 
af vores gode rabataftaler 
og spare masser af penge!

Hotel og ferie
Danland/DanCenter
Få 10 % rabat på Danlands ferie-
centre med subtropisk badeland 
eller pool og alle DanCenters ferie-
huse rundt i landet.

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

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.

Frie Funktionærers ferieboliger
Er du til havneby og spabad i Bogense 
eller sol og strand i skønne Skagen?
Vi har 3 ferieboliger at vælge imellem 
alt efter dit behov. Book dem nemt og 
hurtigt online på f-f.dk.

Henne Mølle Å Badehotel
Kom til Henne Mølle Å Badehotel ved 

Vesterhavet og bliv forkælet med lækker 
gastronomi og smuk natur. Her opnår du 
en rigtig god medlemsrabat. Tjek priser, 

menu m.m. på hennemoelleaa.dk.

BOGENSE

SKAGEN

10 %
RABAT

10 %
RABAT

HENNE	MØLLE	Å
BADEHOTEL
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Få rabat med dit medlem    skab
Oplevelser

Privat

Til de hurtige: Weekend-tilbud 
til Tivoli Friheden 
Køb billetter til Tivoli Friheden i 
Aarhus den 17.+18. juni og spar 100 kr. 
pr. billet for entre og turbånd. 
Få fx turpas + entre for kun 145 kr.!

BonBon-Land 
Tag til BonBon-Land og få op til 35 % 
rabat i hele sæson 2017. Børn under 
90 cm kommer gratis ind. Din rabat 
gælder for køb op til fem billetter.

Øjenoperation
Som medlem af Frie Funktionærer 
tilbydes du gratis forundersøgelse og 
rabat på alle synskorrigerende opera-
tioner hos Memira.

G4S Smartalarm
Tilbuddet indeholder en valgfri alarm-
pakke til 0 kr. i installation og 2 måne-
ders gratis abonnement.

Designkataloget
Få 20 % rabat på alle varer hos 
Designkataloget – en dansk webshop 
med fokus på kvalitetsdesign og bolig-
indretning.

FIND
RABATTERNE

ONLINE PÅ
F-F.DK

Billetterne til Tivoli Friheden og 
BonBon-Land skal købes online 
for at få rabatten. Se hvordan på
f-f.dk/medlemstilbud.
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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 1. august 2017.
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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 og på Frie Funktionærers Face-
book-side, hvor vi lægger nye arrange-
menter på, lige så snart de er planlagt. 
Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet 
og få besked direkte i din mailboks.

JUNI:

07.06.2017 Stop stressen Sønderborg
07.06.2017 Webinar om sociale medier Online
09.-11.06.2017 Årsmøde 
14.06.2017 Facebook webinar Online
15.06.2017 Street Art Walk Aalborg
17.06.2017 Rundvisning hos De Fynske Gårde Morud
18.06.2017 Le Mans Gokart Holbæk
18.06.2017 Gokart Grand Prix på Mou Gokart Bane Storvorde
20.06.2017 Jobsøgning Trin 1 – Få din ansøgning øverst i bunken Kolding
20.06.2017 Jobsøgning Trin 2 – Sælg dig selv til samtalen Kolding
21.06.2017 Jobsøgning Trin 1 – Få din ansøgning øverst i bunken København
21.06.2017 Jobsøgning Trin 2 – Sælg dig selv til samtalen København
24.06.2017 Bridgewalking – UDSOLGT Middelfart
24.06.2017 Korsbæk på Bakken Klampenborg

JULI:

16.07.2017 Bustur til Sprogø – UDSOLGT Sprogø
19.07.2017 Grease på Nyborg Vold  – UDSOLGT Nyborg 

AUGUST:

19.08.2017 Poverty walk – en anderledes byvandring Aarhus
23.08.2017 Vinsmagning hos Vestergaard Vin – UDSOLGT Assens 

SEPTEMBER:

Tjek dato  Kursus: Lav din egen hjemmeside eller blog Aarhus

på f-f.dk  Odense

  København

12.09.2017 Til søs med Mikkel Beha – Fyraftensevent Aarhus
13.09.2017 Til søs med Mikkel Beha – Fyraftensevent Vejen
20.09.2017 Til søs med Mikkel Beha – Fyraftensevent Odense
21.09.2017 Til søs med Mikkel Beha – Fyraftensevent København
24.09.2017 Filsø-miniferie på Henne Mølle Å Badehotel Henne
28.09.2017 Besøg chokoladeværkstedet hos Ole Chokolade Kolding

OKTOBER:

09.10.2017  Virksomhedsbesøg hos AffaldVarme Aarhus Aarhus
12.10.2017 En aften med Bodil Jørgensen Kolding
25.10.2017 Erik fra ”Korpset” Odense
27.10.2017 PH-aften på Henne Mølle Å Badehotel Henne

NOVEMBER:

10.11.2017 Mortens aften på Henne Mølle Å Badehotel Henne
24.11.2017 Stor buffet på Henne Mølle Å Badehotel Henne

 



Hos os får du
Danmarks

bedste lønsikring
for 50 kr. pr. md.

f-f.dk/nytmedlem-lonsikring


