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HUSL EJEFOR SIK R ING S O CI A L SEL L ING 9 GODE R Å D FER IELOV EN
Nu kan du sikre din husleje 
hos Frie, hvis du bliver ledig

Brænd igennem på
LinkedIn og bliv bemærket

På vej til jobsamtale? Få eks-
perternes tips til at nå dit mål

Vi giver dig et overblik 
over den nye ferielov

Jonatan Spang om at brænde igennem:

Succes og fiasko ligger tæt op ad 
hinanden, og man skal være villig 
til at risikere at lave noget lort



Hav mod til at fejle
Det er Jonatans Spangs bedste råd til 
at brænde igennem. Mød komikeren 
og satireværten, der tror på, at vejen 
til succes kræver hårdt arbejde, 
vedholdenhed og dedikation.
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LEDER

“

S

Kære læser
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Får du mod på endnu mere, efter at have læst magasinet, så husk at du altid kan trække på Fries 
karrierekonsulenter. De står klar til at hjælpe dig med professionel sparring og karriererådgivning.
Maria Skovbjerg Henriksen
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“

ommeren er over os, og denne 
gang giver vi dig gode råd til at 
brænde igennem.

Det kan man gøre på mange 
måder, og for nogle ligger det mere natur-
ligt end andre. Uanset om du elsker at 
indtage en scene eller hellere vil få dem 
omkring dig til at blomstre, så kommer vi af 
og til i situationer, hvor det er afgørende, at 
vi får vores budskaber klart igennem og gør 
os bemærket. 

Det er jobsøgning et godt eksempel på, og 
derfor byder vi på alt fra gode råd til job-
samtalen, tips til dit profilbillede og nyttig 
viden om Social Selling på LinkedIn. Får du 
mod på endnu mere, så husk at du altid kan 
trække på Fries karrierekonsulenter. De 
står klar til at hjælpe dig med professionel 
sparring og karriererådgivning.

For Jonatan Spang er det at brænde igen-
nem et arbejdsredskab, som han har brugt 
flittigt igennem hele sin karriere. Men vejen 
til succes har også en pris. Den kan du også 
læse mere om i magasinet. Det koster nem-

lig noget at få gode erfaringskilometer i 
benene, som komikeren og satireværten 
selv omtaler det at knokle igennem for kar-
rierens skyld. For ham handler talent om 
mere end faglige kompetencer. Det handler 
også om vedholdenhed og dedikation.

Vi er også glade for at kunne dele flere 
spændende nyheder med dig i dette num-
mer af magasinet. For vi er nemlig både 
på gaden med vores nye huslejeforsik-
ring, som kun Frie tilbyder, og stolte over 
at kunne fortælle jer, at A-kassen Frie og 
DANA fusionerer. I fællesskab vil de to 
a-kasser kunne gøre en forskel for endnu 
flere medlemmer, hvad enten de er løn-
modtagere eller selvstændige, og vi er  
allerede i fuld gang.

Vores mål er at kunne hjælpe dig bedst 
muligt, uanset hvad der sker i dit arbejdsliv, 
og det får vi endnu bedre mulighed for nu, 
hvor DANA er blevet en del af Frie.  n

Tilbage er der kun at ønske dig god 
sommer og rigtig god læselyst.



NYHED
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ANA har historisk set været 
Danmarks eneste a-kasse ude-
lukkende for selvstændige, og 
nu får A-kassen Frie glæde af de 
stærke kompetencer til gavn for 

medlemmerne. Fra årsskiftet bliver DANA 
en del af A-kassen Frie, der primært har 
varetaget lønmodtagernes interesser. 
Med en fordobling af medlemstallet til 
43.000 og en bredere målgruppe følger 
også flere muligheder for at give med-
lemmerne endnu mere værdi for deres 
kontingent.

Et godt match
– Sammen har DANA og A-kassen Frie 
mulighed for at støtte medlemmerne 
gennem hele arbejdslivet, uanset om de 
går fra lønmodtager til selvstændig eller 
omvendt. Desuden er begge a-kasser 
kendt for deres høje kvalitet i sagsbe-
handlingen og deres gode service, så 
på den måde komplimenterer vi også 

hinanden rigtig godt, siger formand for 
A-kassen Frie, Finn D. Aalestrup. 

Direktør for A-kassen Frie, Jesper Wengel, 
ser også positivt på a-kassernes fælles 
fremtid:

– Vi har gennem lang tid haft ambi-
tioner om at styrke vores a-kasser. Med 
behovet for store investeringer i ny tek-
nologi for at sikre et højt serviceniveau til 
medlemmerne og ønsket om at skærpe 
konkurrenceevnen er det nødvendigt, 
at vi øger væksten for at fremtidssikre 
a-kasserne. 

Stadig fokus på den bedste service
Hos DANA på den anden side af Storebælt 
er formand Lone Gammelgaard også glad 
for, at de medlemsvalgte har bakket op 
om fusionen.

– Frie og DANAs værdier og kulturer 
passer godt sammen, og i begge kasser 
er der fokus på at give medlemmerne den 

bedste, målrettede service. Derfor tror 
jeg på, at den nye fusionerede a-kasse vil 
blive konkurrencedygtig på både pris og 
kvalitet. Medlemmerne vil stadig møde de 
samme dygtige a-kasse- og jobkonsulen-
ter, som fagligt har fokus rettet mod hen-
holdsvis selvstændige og lønmodtagere.

Frem mod fusionen 1. januar 2020
Finn D. Aalestrup og Jesper Wengel står 
sammen med den øvrige fusionerede 
bestyrelse og chefgruppe i spidsen for 
den nye organisation, som fortsat vil 
have to primære lokationer i Odense og 
Storkøbenhavn – med hovedsædet på 
Fyn.

– A-kassen Frie og DANA ser frem til en 
spændende tid henover efteråret, som 
skal sikre en god overgang for alle vores 
medarbejdere med fokus på en styrkelse 
og udvikling af a-kassen og fortsat høj 
service til alle vores medlemmer, slutter 
Jesper Wengel.  n

D

Fra næste år slår DANA og 
A-kassen Frie sig sammen 
for at kunne yde den bedste 
service til endnu flere løn-
modtagere og selvstændige 
og stå styrket i markedet.

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Fusion: 

A-kassen Frie og DANA slår sig
sammen og fordobler medlemstallet



Frie 02  •  2019  |  7

KORT NYT

5 SKARPE TIL DIN 
JOBSØGNING

 Kilde: Marie Kromphardt, karriererådgiver i Frie

 Brug din mulighed for at få rådgivning og sparring i Frie til jobsøgnings-
processen.

  Bliv afklaret om, hvad du gerne vil, og afdæk dine kompetencer og ønsker.

 Gennemarbejd dit materiale, og få nogen til at læse det igennem. 

 Læg en strategi for, hvordan du vil gribe din jobsøgning an (netværk, 
annoncerede stillinger, uopfordret, rekrutteringsbureauer og Headhuntere).

 Brug de sociale medier til at understøtte din jobsøgning (online CV, syn-
lighed, mulighed for at udbygge og vedligeholde dit netværk og indhente 
information og viden om jobåbninger).

Sæt delmål, som at komme til jobsamtale, så er det nemmere at holde humøret 
højt i processen. 

1

2

3

4

5

Undersøgelserne viser også, at ældre i 
mindre grad end tidligere stopper på 
grund af dårligt helbred. I 1997 var 
det tilfældet for 36 procent, mens 
det i 2017 var 23 procent.

Flere bliver i dag ”lokket” ud af ar-
bejdsmarkedet med udsigten til ef-
terløn eller pension og mere tid til 
familie og fritid, end de bliver ”skubbet” 
ud af eksempelvis arbejdspres eller dår-
ligt helbred.

Ældre bliver længere på arbejdsmarkedet, 
end de gjorde for 15 år siden. I 2002 arbej-
dede 10 procent af de 67-årige, mens 29 
procent havde trukket sig tilbage, inden
de fyldte 60 år.

I 2017 så det anderledes ud. Da arbej-
dede 19 procent af de 67-årige, og kun 
12 procent havde trukket sig tilbage, 
inden de fyldte 60 år. Det viser en un-
dersøgelse, som VIVE har lavet for 
Beskæftigelsesministeriet.

ÆLDRE ARBEJDER LÆNGERE
Andelen af 67-årige, der stadig arbejder, er fordoblet på 15 år. 
Samtidig stopper færre på grund af dårligt helbred, viser tal
fra Beskæftigelsesministeriet.

 Kilde: Beskæftigelsesministeriet og VIVE
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KORT NYT

 Kilde: Hjerteforeningen

Vi er ikke nær så opmærksomme på, hvad vi spiser, når vi er på 
jobbet, og fokus er på opgaverne. Så sker spisning på automat-
piloten, og vi snupper lige det, som står fremme. Er der kage i 
mødelokalet eller slik i skuffen, så bliver det, hvad vi spiser.

Der er altid en lejlighed til kage; fødselsdagskage, onsdagssnegl, 
fredagskage, kvajekage, mødekage osv. På nogle arbejdspladser 
stikker det helt af. Så kan det nemt løbe op i flere stykker kage på 
en uge og nogle gange også på samme dag. Kagekulturen på job-
bet kan lægge tyngde på badevægten.

Derfor får du her 10 tips til et hjertesundt arbejdsliv:

1. Arbejd stående, hvis dit bord kan hæves.

2. Hold møder i lokaler uden stole eller gående møder, som en 
gåtur udenfor.

 Lad frugt og grøntsager være standard servering ved møder.

3. Hav altid frugt, snack grønt, groft knækbrød og koldt vand 
på dit skrivebord.

4. Brems automatspisning ved at sætte de søde sager mindre 
synligt og gemt lidt af vejen.

5. Spis kun kagen, hvis den er kalorierne værd. Spring middel-
mådig kage over.

6. Ønsker du at springe kagen over, så gå ind i kagefælleskabet 
spisende på et æble.

7. Start altid turen i kantinen med at fylde godt op med grønt-
sager på tallerkenen.

8. Madpakke kan gøre frokosten nemmere. Groft rugbrød, en 
dåse fisk, gnave grønt eller en salat er et godt udgangs-
punkt for en sund frokost.

9. Spis et groft eftermiddagsmåltid og tag toppen af din læk-
kersult.

10. Hav altid ”sund mad til nødsituationer” i din skrivebords-
skuffe til stressede dage.

Meget af vores vågne tid foregår på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt 
at tænke arbejdspladsen ind i den hjertesunde livsstil. For den kultur, der 
er på jobbet, påvirker vores hjerte og sundhed.

SKÆR NED PÅ KAGEN OG FÅ ET
HJERTESUNDT ARBEJDSLIV

Tal fra Danmarks Statistik i årets første 
måneder af 2019 slår fast, at fremgangen 
på arbejdsmarkedet indtil videre fortsæt-
ter. Arbejdsløsheden faldt med yderligere 
1.300 personer i den første måned af 
2019. 

Der er nu i alt 102.700 bruttoledige, sva-
rende til 3,7 pct. af arbejdsstyrken.

Derudover er der kommet godt
10.000 flere i beskæftigelse i
4. kvartal 2018.

Siden starten af 2013 er der kom-
met mere end 220.000 flere per-
soner i beskæftigelse, og der er
blevet knap 60.000 færre
registrerede ledige.

10.000 flere er kommet i job i sidste kvartal 2018. 
Der er fremgang på arbejdsmarkedet.

Godt nyt: Ledigheden daler
Fle

re
 i j

ob

 Kilde: Danmarks Statistik
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Pris: 69.99 USD

Kender du også følelsen af at have 
brug for en mental pause? Calm er en 
mindfulness app, som har til formål 
at hjælpe dig til at meditere, sove og 
slappe af.
 
Uanset årsagen kan vi alle til tider føle, at vi er 
fyldt op og har brug for en pause. Her er Calm ideel – og en god 
start til at få ro på og til at få overblikket tilbage.
 
Stemmerne i sessionerne er behagelige og professionelle. App’en 
er sat op med et pænt design, der fokuserer på at understøtte ro 
og afslapning, og grafikken er enkel, naturlig og sanselig.
 
Calm kan bruges til mange forskellige formål. Ved sengetid til 
at ”få ro på” eller til at undgå overspringshandlinger og opnå 
et større fokus efter en mindfulness-session. App’en kan også 
bruges, hvis du er i en situation, som du oplever, at du ”ikke kan 
tænke sig ud af.”
 
Indimellem er man af forskellige årsager bare frustreret, irriteret 
eller i dårligt humør, her har Calm også et udvalgt af forskellige 
mindfulness-sessioner. Sessionerne kan naturligvis ikke fjerne 
det problem, du grubler over, men den ro og mentale opfriskning, 
som sessioner giver, kan give dig det nødvendige pusterum til at 
klare hverdagens udfordringer.
 
Calm har en lang række tilpasningsmuligheder. Den tilbyder 
eksempelvis både meditation med og uden stemme i baggrun-
den. Du kan også selv vælge imellem forskellige baggrundslyde, 
hvis du fx ikke er så meget til bølgebrus. Du kan tage korte medi-
tationer eller følge forskellige uge-kurser, hvor du kommer mere 
i dybden med et tema som fx stress, indre ro, søvn, mindfulness 
på jobbet og sågar flyskræk.
 
Du skal dog kunne leve med, at app’en kun er engelsk-sproget.
 
Calm er en app, der både kan bruges på daglig basis eller blot i 
perioder, hvor du har lidt ekstra travlt og har brug for hjælp til at 
finde ro. Den er investeringen værd, hvis du har brug for lidt men-
tal støtte i din travle hverdag.
 

Anmeldt af Maria Skovbjerg Henriksen, redaktør

Calm 
App anmeldelse EN GOD NATTESØVN

inden jobsamtalen

Dit soveværelse og din søvn
Sørg for et godt sovemiljø. Undgå at lave
soveværelset til en liggende tv-stue, arbejds-
værelse eller lignende. En god madras, et mørkt,
stille og køligt soveværelse. Brug ørepropper og
sovemaske eller sæt mørklægningsgardiner op,
hvis du er generet af lyd og lys.

Prioriter din søvn. Den gode søvn styrker både krop og psyke. I 
den dybe søvn stiger dannelsen af væksthomoner, og mængden 
af stresshomonerne falder.

I løbet af dagen
Motion og døgnrytme. Motioner mindst 30
min. hver dag og helst udendørs i dagslys.
Undgå træning lige inden sengetid – giv krop-
pen tid til at falde til ro igen, inden du skal sove.
Stå op og gå i seng på nogenlunde samme tidspunkt,
så du holder en regelmæssig dørnrytme.

Undgå koffein efter kl. 16. Du bør ikke ind-
tage kaffe, te, cola eller energidrikke efter kl. 16. 
Alkohol og rygning bør også undgås, da det også 
kan forstyrre.

Inden sengetid
Gear ned inden sengetid. Det er vigtigt at bruge 

noget tid på at forberede dig inden jobsamtalen. Men 
et par timer inden sengetid kan det være en 

god idé at meditere, høre roligt 
musik, læse eller tage et varmt 

bad. Dæmpet belysning sidst 
på aftenen kan også 

være en god idé.

Visualiser din succes. 
Hvis man tænker positivt, vil det autu-

matisk fordre positive tanker. Derfor er det vigtigt, at du prøver 
at visualisere en positiv jobsamtale. Du kan også med fordel 
tænke tilbage på episoder, hvor du har følt dig kompetent og 
klog.

Er du nervøs inden jobsamtalen? Her får du nogle 
gode råd til, hvordan du finder ro natten inden din 
vigtige dag.

zzz

 Kilde: Sengetid og Psykiatrifonden



Ser mennesker fremfor 
Menneskelige egenskaber og kendetegn er 
mindst lige så vigtige som CV’et, når it-virksom-
heden AskCody rekrutterer medarbejdere. Det 
skaber de bedste forudsætninger for et lykkeligt 
ægteskab mellem virksomhed og medarbejder til 
gavn for begge parter. 
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AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA • FOTO: LARS HORN

TEMA  •   BRÆND IGENNEM

erCV'

Karen Højmark, Chief Operating Officer, og Allan Mørch, CEO, foran lokalerne hos AskCody i Aalborg.
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D
er findes ikke en medarbejder 
derude, der har de rette kompe-
tencer til at passe det her job. Det 
lyder måske som noget, verdens 
mest modløse rekrutteringschef 

kunne sige. Men det er faktisk grundindstil-
lingen i virksomheden AskCody i Aalborg 
– og den er hverken negativ eller modløs. 
Tværtimod. 

– De rette kompetencer finder vi ikke. 
Dem skaber vi sammen med medarbejde-
ren i on-boarding og forløb, når vedkom-
mende er ansat. Først derefter kan man 
forvente, at en medarbejder kan varetage 
jobbet, siger Karen Højmark, der er Chief 
Operating Officer hos AskCody.

Filosofi som rekrutteringsredskab
Den tilgang er grundlaget for, at rekrutte-
ring hos AskCody er lidt anderledes end hos 
andre virksomheder. Her spiller CV’er en 
mindre rolle end hos mange andre.

– Selvfølgelig er der nogle grundfærdig-
heder, man skal have for at håndtere et job, 
men vi går ikke efter det bedste CV, men 

fokuserer på at finde de medarbejdere, der 
passer til virksomhedens DNA, siger Allan 
Mørch, der er CEO og stifter af AskCody. 
Det er nemt at sige, men hvordan finder 
man egentlig ud af, om det er tilfældet? 
AskCody anvender filosofiske samtaler. 

– Det er en dialogdisciplin, der handler 
om at søge indsigt. Vi anvender den over-
alt, og i rekrutteringen bruger vi den til 
at lære hinanden at kende. For mange er 
jobsamtalen en konkurrence, hvor de skal 
præstere og levere. De filosofiske samtaler 
er et skridt tilbage og en helt ærlig dialog, 

hvor mennesket bag ansøgeren kommer til 
orde, siger Karen Højmark. 

Sikrer værdifællesskab
Der kan være adskillige filosofiske samta-
ler i løbet af en rekruttering – til ledende 
stillinger kan der fx være tale om fem-syv 
stykker. Det store arbejde for at lære kan-
didaterne at kende giver AskCody indsigt 
i kandidaternes personlige egenskaber. 
Hvilke egenskaber, de leder efter, varierer. 

– Men vi har fundet en gruppe grundvær-
dier, som vi ved fungerer godt hos os. 
Bl.a. lærevillighed og nysgerrighed. De er 
nødvendige egenskaber, når vi skal skabe 
de rette kompetencer sammen med med-
arbejderne, siger Allan Mørch. 
Dialogen sikrer ikke bare, at AskCody finder 
de kandidater, som virksomheden har et 
værdifællesskab med. Den kan også bruges 
til at sikre, at medarbejderen passer godt 
ind i det konkrete team, hvor vedkommen-
de skal arbejde. 

– Ved vi fx, at en kandidats nærmeste 
kollega er meget introvert, men også fag-

ligt kompetent, er det relevant at under-
søge, om kandidaten kan håndtere det på 
en positiv måde, således at begge bliver en 
succes og ikke det modsatte, siger Karen 
Højmark. 

Bedre for virksomheden og for medar-
bejderen
AskCody har brugt den filosofiske samtale 
i rekrutteringer i to år – antallet af fejlre-
krutteringer er lavt, og fastholdelsen af 
medarbejdere god.

– Enhver rekruttering handler om at 

finde et lykkeligt ægteskab mellem med-
arbejder og virksomhed. En forudsætning 
for det er, at man kender og er ærlige over 
for hinanden, siger Karen Højmark, og Allan 
Mørch tilføjer:  

– For virksomheden er der et økonomisk 
perspektiv bag vores rekrutteringsme-
tode. Men det er ikke alt, der kan gøres op 
i omsætning, og det er også mere bære-
dygtigt rent menneskeligt, at vi rekrutterer 
de medarbejdere, der passer til vores DNA. 
Det er ikke de vises sten, men det fungerer 
for os.  n

Selvfølgelig er der nogle grundfærdigheder, man skal have for at håndtere et job, men vi 
går ikke efter det bedste CV, men fokuserer på at finde de medarbejdere, der passer til 
virksomhedens DNA.
Allan Mørch

“

Allan Mørch, der er stifter af AskCody, er stor 
fortaler for den filosofiske samtale i rekrutte-
ringerne, og han glæder sig over den gode fast-
holdelse virksomheden har af medarbejdere.



SOCIAL SELLING   
– Tiltræk dit næste job på LinkedIn

AF ANNE SCHMIDT, KARRIERERÅDGIVER

TEMA  •   BRÆND IGENNEM
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S
ocial Selling er et begreb, der har oprindelse i salgsver-
denen, men handler faktisk i bund og grund om ikke at 
sælge – i hvert fald ikke på traditionel vis. Det er der-
imod en metode til at udvikle kunderelationer og give 
netværket et troværdigt og godt indtryk af dig, så de

vil bruge dig og komme til dig, når de får et behov. Den metode 
kan du også bruge på sociale platforme, og den er særligt inte-
ressant i jobsøgningssammenhæng. Har du været god til at pro-
filere din faglige profil og er likeable, vil folk måske huske dig, 
når der er en jobåbning, der matcher dig. Du kan på den måde 
tiltrække arbejdsgiveres opmærksomhed fremfor at være den 
opsøgende.

For at blive fundet af arbejdsgivere på LinkedIn handler det i 
bund og grund om tre ting, du skal have på plads: 

1. Din profil skal være fyldestgørende og gennemsyret af rele-
vante nøgleord.

2. Du skal være aktiv og dele, like og kommentere.

3. Du skal eksponere din faglighed, eksempelvis via statusop-
dateringer, artikler og videoer.

Søgeordsoptimering
Du skal forsøge at sætte dig i arbejdsgiverens og rekrutterings-
konsulentens sted, når du skal skrive de nøgleord, som de vil 
bruge, hvis de skulle finde dig. Det vil som udgangspunkt altid 
være noget, der relaterer til din faglighed. Det kan eksempelvis 
være: ’produktionsleder, lean, fødevareindustri’. Er det svært at 
finde de relevante nøgleord, så gå på jagt i stillingsopslag og se, 
hvad fællesnævnerne er for de stillinger, der er interessante for 
dig. 

Når du har fundet frem til de mest centrale nøgleord, skal du 
have dem integreret i din profil under følgende sektioner: 

1. Headline/overskrift (skal skabe nysgerrighed).

2. Summary/kort beskrivelse.

3. Experience/erfaring.

4. Skills and endorsements/kompetencer og anerkendelser.

Få indblik i, hvordan du kan bruge begrebet Social Selling til at brænde igennem på
LinkedIn og skabe opmærksomhed hos en (måske) kommende arbejdsgiver.
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SOCIAL SELLING   
– Tiltræk dit næste job på LinkedIn

Skab synlighed på LinkedIn via Likes, 
delinger og kommentarer
En anden måde at synliggøre dig, brande din profil og dermed 
tiltrække arbejdsgivere er at være aktiv på LinkedIn. 

Hver gang du liker, deler eller kommenterer på noget, vil det 
fremgå af dit netværks startside. 

For at finde relevante faglige indlæg og udvide dit netværk kan 
du også med fordel melde dig ind i relevante grupper. Her får du 
tilført inspiration og viden om dit fagområde, som kan styrke din 
egen aktivitet på LinkedIn. 

Følg også gerne relevante virksomheder og vær aktiv med at like 
deres opslag for på den måde at komme i virksomhedens sigte-
korn. 

Husk at tænke på, at dine likes, delinger og kommentarer gerne 
skal underbygge din faglige profil. Er du synlig i alt for mange 
forskellige retninger, kan det skabe støj, og dermed er der risiko 
for, at dit netværk mister interessen for det, som du liker,
deler og kommenterer på. »

I
Jobsøgning via LinkedIn

LinkedIn bliver brugt mere og mere som rekrutterings-
kanal. Hvert år måler konsulenthuset Ballisager på, hvil-
ke rekrutteringskanaler, som virksomheder i Danmark 
anvender, og for hvert år oplever vi en stigning i forhold 
til LinkedIn. Det er værd at bemærke, at LinkedIn nu er et 
værktøj i mere end halvdelen af alle rekrutteringer. 
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Powerfulde opdateringer og artikler
På LinkedIn har du også selv mulighed for at poste noget på 
startsiden. Det kan være billeder, videoer, tekst eller skrive et 
indlæg (artikel). 

Som jobsøgende kan der være en god mening i at bede netvær-
ket om hjælp til at dele budskabet om, at du søger et nyt job. Med 
en relativ lille indsats kan du komme bredt ud.

Når du beder netværket om hjælp til at finde dit næste job, så 
husk at være meget tydelig om fire forhold: 

1. Hvad vil du? Dit jobmål.

2. Hvad kan du bidrage med? Kompetencer, erfaringer og værdi.

3. Din geografiske mobilitet.

4. Byd op til den videre dialog – kontakt, kaffemøde, sparring 
m.m.

Men før du når der til, er det vigtigt, at du har aktiveret netvær-
ket ved selv at være aktiv og bidrage. Husk også at sikre dig, at 
din profil står skarpt. Du skal nemlig forvente at få flere besø-
gende på profilen. 

Tag temperaturen på din LinkedIn 
profil
For at finde ud af, hvor god du er til at agere på Linkedin 
og arbejde med Social Selling, kan du tage temperaturen 
på din LinkedIn profil via SSI (Social Selling Index). 

Indtast følgende i din webbrowser: 
linkedin.com/sales/ssi

Din SSI score fortæller dig, hvor god du er til at agere på 
LinkedIn i forhold til følgende fire områder: 

1. Etablere et professionelt brand på LinkedIn.

2. Finde de rigtige personer.

3. Dele viden og information med dit netværk på 
LinkedIn. 

4. Opbygge relationer på LinkedIn.

Din SSI score kan du bruge til at finde ud af, hvad du kan 
gøre mere af for at styrke din profilværdi og blive endnu 
mere synlig på LinkedIn. 

Vil du vide mere om, hvordan du kan arbejde med 
Social Selling i din jobsøgning, så kontakt Frie og 
book et møde med en karriererådgiver. 

Kilde: Ballisagers rekrutteringsanalyse fra 2018

Konsulenthuset ballisager
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Rekrutteringskanaler over tid
Her kigger vi lidt nærmere på udviklingen i brugen af rekrutteringskanaler fra 2011-2018.

Fra 2017 til 2018 har vi registreret en stigning i brugen af fire kanaler, mens fem kanaler er 
faldet. Samlet set bruger virksomhederne 3,1 kanaler pr. ansættelse mod 3,2 sidste år. Til 
sammenligning brugte virksomhederne 2,8 kanaler tilbage i 2015.

Figur 4
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VÆRD AT BEMÆRKE: 

• Brugen af opslåede stillinger vokser og har aldrig været større (74%). Men brugen vokser 
ikke på bekostning af netværksrekruttering. Den vokser nemlig også og har ligeledes 
aldrig været større (58%). 

• LinkedIn & Facebook vokser for hhv. 8. og 6. år i træk. For første gang er LinkedIn med i 
mere end hver anden rekrutteringsproces (55%), og tidligere undertippede Facebook er 
nu med i hver tredje proces (32%). 

• Facebook (32%) har således overhalet brugen af uopfordrede ansøgninger (27%), som er 
dykket markant – helt ned til niveauet fra 2012 (27%).  

• Vikar- og rekrutteringsbureauer har været den mest stabile rekrutteringskanal de seneste 
fem år og bruges igen i år i hver femte rekrutteringsproces (19%). 

• Eksterne CV-databaser fortsætter – på trods af en lille stigning sidste år – med at falde og 
ligger nu på det laveste niveau nogensinde (8%).  
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Værd at bemærke
•  Brugen af opslåede stillinger vokser og har aldrig været større (74%). Men brugen vokser ikke på 

bekostning af netværksrekruttering, som også er vokset (58%).

•  LinkedIn & Facebook vokser for hhv. 8. og 6. år i træk. For første gang er LinkedIn med i mere end hver 
anden rekrutteringsproces (55%), og tidligere undertippede Facebook er nu med i hver tredje proces (32%). 

•  Facebook (32%) har således overhalet brugen af uopfordrede ansøgninger (27%), som er dykket markant  
– helt ned til niveauet fra 2012 (27%).  

•  Vikar- og rekrutteringsbureauer har været den mest stabile rekrutteringskanal de seneste fem år og  
bruges igen i år i hver femte rekrutteringsproces (19%).

•  Eksterne CV-databaser fortsætter – på trods af en lille stigning sidste år – med at falde og ligger nu på  
det laveste niveau nogensinde (8%).
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AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA • FOTO: BO NYMANN

Jonatan Spang er brudt igennem som komiker og 
satirisk vært på tv takket være en grundlæggende 
interesse for at stå på en scene og et par år uden 
tøjvask eller velfungerende parforhold. Til trods for 
det kan han stadig blive i tvivl om, hvorvidt det næste 
projekt lykkes.

TEMA  •   BRÆND IGENNEM

DU SKAL TURDE – OGSÅ TURDE

– FOR AT BRÆNDE IGENNEM 
FIASKOEN

Tidligt opdagede jeg, at der var en 
tilfredsstillelse i at stå foran et publi-

kum. Min skoles juleforestilling var mit 
‘moment to shine’, siger Jonatan Spang. »

TEMA  •   BRÆND IGENNEM
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et lå ikke i kortene, at 
Jonatan Sprang skulle 
blive et kendt ansigt, der 
brændte igennem på tea-
terscener, som anerkendt 
komiker og som satirisk 
vært på TV uge efter 
uge. Med en mor, der var 
pædagog, og en far, der var 
ingeniør, var der ikke andre 

i familien i Gladsaxe, der levede af eller 
interesserede sig for scenekunst. 

– Jeg forestiller mig, at man prøver nogle 
ting af, og det, der virker, gør man mere 
af. Ret tidligt opdagede jeg, at der var en 
tilfredsstillelse i at stå foran et publikum. 
Min skoles juleforestilling var mit “moment 
to shine”, siger Jonatan Spang. 

Interessen varede ved, og i ’98 gik han på 
scenen for første gang med standup. 

– Jeg lavede ti minutter på en open-mic-
aften, og ret kort tid efter jeg var begyndt,  
ringede en kvinde, som jeg havde lavet 
studenterrevy med. Hun havde hørt, at 
jeg var begyndt at lave standup og spurg-
te, om jeg ville underholde ved en fest 
for nye studerende på Skovlunde dag- og 
aftenseminar. Det var det første job, jeg 
fik betaling for, siger Jonatan Spang. 

Længe om selv at tro på det
Standup-miljøet var rart at færdes i for 
Jonatan Spang, der fandt et fællesskab 
med mennesker, som synes, de samme 
ting var sjove. Der var ingen planer om, at 
det skulle være noget, han kunne leve af, 
endsige lave en karriere ud af.

– Jeg havde hørt mine forældre brokke 

sig over deres job, og det gjorde indtryk 
på mig. Jeg vidste, at sådan et arbejde ville 
jeg ikke have, og jeg var enormt bange 
for at ende med at arbejde med noget, 
jeg ikke havde lyst til, bare fordi jeg havde 
brug for pengene. Derfor havde jeg en lille 
andelslejlighed på Nørrebro, som var så 
billig, at jeg kunne betale husleje nærmest 
ved at samle flasker. Det lyder kedeligt og 
snusfornuftigt, men det var, fordi jeg var 
mange år om selv at tro på, at jeg kunne 
leve af komik, siger Jonatan Spang.

I mange år var standup en hobby ved 
siden af uddannelsen på teaterskolen, 
som han tog mere seriøst. Som skuespiller 
er man ikke sikker på arbejde, og det ville 
kræve hårdt arbejde at få fodfæste som 
nyuddannet skuespiller. 

Kilometer i benene
Så de første år efter uddannelsen spillede 
Jonatan Spang fire forestillinger om året 
på forskellige teatre – hvilket er så mange 
som menneskeligt muligt.

– Jeg havde besluttet, at jeg ville bruge 
nogle år på at få kilometer i benene. Det 
kunne jeg kun, fordi jeg ikke havde kære-
ste eller børn. Der var meget lidt liv ved 
siden af. Jeg kunne gå til prøver på Aarhus 
Teater om dagen og spillede forestilling 
i Allerød om aftenen. Sådan noget kan 
man kun, hvis man accepterer, at man fx 
ikke får vasket tøj, og jeg ødelagde mange 
parforhold på den måde. Jeg ville ikke gide 
det i dag, men der var en enorm sult og 
benovelse over, at folk ringede og ville 
have mig med, siger han. 

Mærker man, at man brænder igen-
nem?
Selvom det ikke kastede langvarige par-
forhold af sig, gav arbejdet pote på den 
professionelle front. I de kommende år 
lavede han stadig standup ved siden af 
teaterforestillingerne, og han var også 
teaterdirektør på Nørrebro Teater i en 
periode. 

– Første gang jeg kunne mærke, at der 
for alvor blev lagt mærke til mig, var da 
DVD’en med 10-års jubilæet med ‘Tale-
gaver for børn’ udkom – DVD-markedet 
var enormt dengang. Men man kan ikke 
altid selv mærke, hvornår man brænder 
igennem. ‘Gynt’, som var den bedste tea-
terforestilling, jeg nogensinde har lavet, 
spillede vi over 100 gange. Samme år var 
jeg vært på Zulu Awards, som i alt tog syv 
dage at lave, men blev set af langt flere 
mennesker. Der er forskel på, hvornår man 
brænder igennem i sin egen optik og i 
folks bevidsthed, siger Jonatan Spang. 

Arbejder hårdere på grund af tvivlen
Der er nu ingen tvivl om, at Tæt på 
Sandheden, hvor Jonatan Spang har rol-
len som satirisk vært på DR2, er brændt 
igennem – det vidner de mange seere, kri-
tikerroser og ikke mindst prisen som årets 
komiker ved Zulu Comedy Galla til Jonatan 
Spang om. På trods af det og på trods af 
mere end 20 års erfaring er det stadig 
svært at vide, hvornår det rammer plet. 

– Nogle gange, kan jeg mærke, når den 
er der, og vi brænder igennem med Tæt 
på Sandheden. Men det skrækkelige er, at 
selvom vi har lavet mere end 30 udsen-
delser, er jeg altid i tvivl om, hvorvidt vi 

D
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TYPISK 
JONATAN 
SPANG
Efter fire års fravær fra stand-
up-scenen er Jonatan Spang 
klar med sit nye onemanshow. 
Showet TYPISK JONATAN 
SPANG har premiere 22. 
august på Bremen Teater i 
København, hvorefter han 
turnerer rundt i hele Danmark. 
Det vil byde på skarp satire 
og overraskende pointer 
med udgangspunkt i Jonatan 
Spangs eget liv.
Læs mere om showet på
jonatanspang.dk

overhovedet får et program klar til ugen 
efter – om vi finder den rette vinkel, og 
om vi kommer i land. Jeg er nervøs for, om 
det lykkes hver gang, og jeg føler, at det er 
rigtigt at tvivle – på trods af at vi er lykke-
des med det før. Det er helt ligegyldigt for 
mig på det tidspunkt. Selvom vi er brændt 
igennem, fortsætter jeg med at være 
bange for, at det går galt, siger Jonatan 
Spang. 

Det er ikke, fordi den tvivl er rar eller ef-
tertragtet for Jonatan Spang. Egentlig vil 
han helst være fri. Men den har en effekt.

– Den får mig til at arbejde hårdere. Men 
jeg vil da gerne derhen, hvor jeg slipper 
for at få den følelse. Jeg synes ikke, den er 
nødvendig, siger Jonatan Spang. 

Det handler om at turde
Uanset om det handler om at brænde 
igennem over for et publikum, på tv eller 
over for ens kolleger, er der ingen regelret 
opskrift på, hvordan man gør. Men det 
starter med, at man er modig. 

– Jeg tror, det handler om at turde – 

også turde fiaskoen. Ligger man sig altid 
midt på banen, bliver det sjældent hver-
ken det ene eller det andet. Succes og 
fiasko ligger tæt op ad hinanden, og man 
skal være villig til at risikere at lave noget 
lort, siger Jonatan Spang. 

Derfor skal man øve sig i at være modig. 
– Det handler om at turde gøre det, der 

føles rigtigt. Der vil altid være modstand 
inde i en selv i form af tvivl. Men jo mere 
du tør gøre, desto nemmere bliver det. Og 
man kan øve sig på mange områder. Bliver 
du bedre til at springe fra timetervippen, 
bliver du også mere modig i dit arbejdsliv, 
siger han. 

Det kræver også talent inden for det om-
råde, man arbejder med.  Og at man lærer 
de tips og tricks, der skal til for at blive 
bedre. 

– Talent er også vedholdenhed og dedi-
kation. Det er måske ikke nødvendigt, at 
man kører mellem Aarhus og København 
hver dag, men man skal være villig til at 
blive ved. Selv Mozart havde sikkert lange 
dage nu og da, siger Jonatan Spang.  n

JONATAN SPANG …
... er født i 1978 i Gladsaxe. Han 
begyndte at lave standup i slut-
ningen af 1990’erne og vandt 
DM i standup 1999. I 2003 blev 
han uddannet på Teaterskolen i 
Aarhus. Siden har han optrådt i    
en række teaterforestillinger og 
turneret med sine onemanshows. 

Derudover har han været teater-
direktør på Nørrebro Teater sam-
men med Kitte Wagner, skrevet 
og instrueret film og serier og i 
2017 debuterede han som vært i 
programmet ‘Tæt på Sandheden’, 
hvor han giver ugens begivenhe-
der et satirisk blik. Programmet 
har haft tre sæsoner indtil videre 
og vender tilbage i 2020. Jonatan 
Spang har vundet Årets Komiker 
ved Zulu Comedy Galla i 2016 og 
i 2018. 

I
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GODE RÅD
TIL JOBSAMTALEN

Brænd igennem til   jobsamtalen
AF TEAM KARRIEREFOKUS • ILLUSTRATION: MARCK FINK

Du har udarbejdet en fantastisk ansøgning og er blevet indkaldt til samtale. Nu mangler 
du bare at overbevise din kommende arbejdsgiver om, at du er den helt rigtige til jobbet. 
Her får du ni gode råd til at nå målet.

I din ansøgning har du forholdt dig til virk-
somheden, de efterspurgte kompetencer 
og kvalifikationer og det, som ”står mel-
lem linjerne”. Derfor har du ”ramt rigtigt” 
med din ansøgning. 

Nu gælder det jobsamtalen!
Husk først og fremmest, at alle er nervøse til en jobsamtale, 
så det skal du ikke føle som et svaghedstegn. Til jobsamta-
len ønsker begge parter at gøre et godt indtryk og at skabe 
en god og konstruktiv dialog. Det rigtige match til jobbet er 
vigtigt for både dig og virksomheden.

Kend dit publikum
Sæt dig godt ind i virksomhedens arbejde, seneste nyt, de 
ansatte, evt. dresscode – så er du allerede godt i gang.

Vær forberedt
Til en jobsamtale er de tilstedeværende interesserede i at høre mere om dig og 
din erhvervserfaring. Brug derfor gerne tid på at overveje, hvad de kan finde på 
at spørge dig om – og øv gerne svarene, uden at det virker alt for indstuderet.

Det gælder om at få flettet din motivation for jobbet og relevante kompetencer 
ind i din respons.

På frie.dk kan du finde eksempler på de mest almindelige spørgsmål til jobsamtalen.

TEMA  •   BRÆND IGENNEM



Positiv adfærd og den svære smalltalk
Få løsnet op inden samtalen – virk positiv og brug gerne smalltalk,
hvor du evt. roser lokalerne, spørger hvor længe de har været på
denne adresse eller andet, der
falder naturligt og får samtalen
naturligt i gang.

Stil modspørgsmål
Når du kommer til en jobsamtale, vil de til-
stedeværende helt sikkert spørge dig, om 
du har nogle spørgsmål til dem. Sørg derfor 
altid for at have forberedt nogle relevante 
spørgsmål hjemmefra, der eksempelvis 
handler om virksomheden og den konkrete 
stilling. Hvad har der været af nyheder om 
virksomheden? Hvis der ikke har været 
noget i pressen – så se på virksomhedens 
hjemmeside. Her findes næsten altid en side 
med ”sidste nyt” eller ”aktuelt”. Det viser, at 
du har sat dig ind i tingene og oprigtigt er 
interesseret i stillingen, og det er med til at 
få dig til at fremstå velinformeret og velfor-
beredt. Skriv dine spørgsmål ned, så du ikke 
glemmer dem i situationen.

Kom aldrig for sent
Kom gerne 10 minutter før din 
samtale starter. Så har du tid til 
eventuelt lige at hilse på de andre 
i virksomheden og finde dig til 
rette. Brug kroppen

Dit kropssprog er enormt vigtigt til en job-
samtale. Tænk derfor over, hvilke signaler 
du sender – giv et godt håndtryk, smil og 
søg øjenkontakt, så du fremstår imøde-
kommende, interesseret og åben.

Brænd igennem til   jobsamtalen

Lyt og læs
Lyt og læs situationen og mærk efter, hvornår der 
er en naturlig pause i samtalen. Interviewerens 
kropssprog signalerer, at det er din tur til at tale, 
og når du fornemmer det, er det din tur til at vise, 
hvad du kan, og hvem du er. Vær præcis, men vær 
opmærksom på ikke at komme med lange fortæl-
linger, så intervieweren ”mister interessen”. Husk 
også, at det er helt i orden at tænke, før du taler  
– altså pauser.

Brug eksempler
Undgå floskler til jobsamtalen og brug eksempler på din 
kunnen i stedet. Alle kan eksempelvis sige, de er "gode til at 
have mange bolde i luften". Vil du skille dig ud, skal du i stedet 
eksemplificere gennem tidligere opgaver og erfaringer, at du 
er god til at løse mange opgaver på en gang.

Afslutningen
Når I når til afslutningen af jobsamtalen, er det vigtigt, at du efterlader de 
tilstedeværende med et godt indtryk af dig. Så slut af med at takke for en 
god samtale – også evt. med en mail, hvor du bekræfter, at du stadig er 
interesseret.

Skulle du ikke få jobbet i denne omgang, så er det vigtigt, at de har fået 
et positivt indtryk af dig, hvis nu du i forbindelse med en ny stilling, skulle 
blive kaldt til samtale i virksomheden igen.

Held og lykke med din jobsamtale
– og husk at være dig selv.
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Interessen blev til en karriere
Det har givet mig meget, at jeg har kunnet gøre en 
karriere ud af min interesse, siger Lenny Hansson. 
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Interessen for computere har formet Lenny Hanssons 
karriere i 20 år. Selvom han i vid udstrækning er selvlært, 
er han brændt igennem som it-sikkerhedsekspert og har 
arbejdet for de største på området i Danmark.

D
et startede i 80erne på drengevæ-
relset, da Lenny Hanssons store-
bror købte en Dragon 32. I dag vil 
man dårligt kalde det en computer. 
Den sandfarvede kasse med ind-

bygget keyboard havde ingen harddisk, så 
ville de spille, måtte de selv kode spillet. 
Fx Pong – et af de tidligste computerspil 
nogensinde.

– Som barn og ung var computere et 
legetøj – det var spændende, hvad de 
kunne. Derefter kom jeg i forsvaret, hvor 
jeg var sergent i mange år. I den forbindelse 
fik jeg også min første PC med et modem 
i 1992, og det vakte interessen igen. Jeg 
rodede meget med det i min fritid, og jeg 
sad med det hele natten, fordi det var 
sjovt, og fordi jeg var nysgerrig på teknolo-
gien, siger Lenny Hansson, der er Senior IT 
Security Analyst hos Atea. 

Lærte ved selvstudie
Med modemmet kom det første internet, 
og kort derefter begyndte de første virus 
også at komme. 

– Den første virus, jeg mødte, var Cas-
cade, der medførte, at bogstaverne på 
skærmen faldt ned. De første antiviruspro-
grammer kom også, og jeg syntes, at det 
var fantastisk. Jeg vidste, hvad det hand-
lede om, for jeg kodede også selv, siger 
Lenny Hansson. 

Dengang kunne man ikke uddanne sig i 
it-sikkerhed. Så alt, hvad han vidste, lærte 
han ved at forsøge sig frem selv, læse bø-
ger om it fra biblioteket og spørge sin bror, 
der delte hans interesse for it – eller EDB, 
som det hed dengang. Men det var virus-
sen ILOVEYOU, der gjorde interessen til en 
levevej. 

– Jeg havde uddannet mig som maskinar-
bejder og var ved at blive netværksadmini-

strator, da ILOVEYOU ramte den virksom-
hed, jeg arbejdede for i 2000. De spurgte 
mig, om jeg kunne hjælpe, og så har jeg 
faktisk arbejdet med hacking og sikkerhed 
lige siden, siger Lenny Hansson. 

Det store hjemmelaboratorium
For han forstod bedre end de fleste, hvad 
virus var, hvordan de fungerede, og hvor-
dan man kunne forhindre dem.  

– Jeg havde 10-12 computere med for-
skellige styresystemer og en server hjem-
me, som jeg inficerede med virus med vilje 
for at undersøge, hvad der skete, hvordan 
virus fungerede, og hvordan det så ud, når 
en computer eller et netværk bliver ramt. 
Jeg undersøgte også, om jeg kunne få pro-
grammerne til at opføre sig på en anden 
måde, end de skulle. Det laboratorium har 
været mit vigtigste læringsredskab, siger 
han. 

Den hjemmeskabte viden dannede grund-
laget for de næste godt 20 år som it-sik-
kerhedsspecialist. Siden ILOVEYOU har 
Lenny Hansson arbejdet for bl.a. IT- og 
Telestyrelsen, TDC, KMD og Forsvars-
ministeriet, og i dag arbejder han for it-
virksomheden Atea. 

– Mange steder har jeg været med til 
at bygge it-sikkerhedsorganisationer og 
-enheder op. I dag jager jeg trusler for at 

forhindre angreb hos kunder og os selv, 
siger Lenny Hansson. 

Fordi det er sjovt
Hele vejen fra Pong til at håndtere it-sik-
kerhed for de største spillere på it-området 
herhjemme har interessen båret arbejdet. 
Det var den, der gjorde, at han vågnede 
midt om natten med løsninger på de pro-
blemer, som han havde arbejdet på, inden 
han gik i seng.

– Hvis det ikke er interessant, gider jeg 
ikke arbejde med det. Det er ligesom andre 
interesser – man gør det, fordi det er sjovt. 
Der er også en enorm tilfredsstillelse i at se, 
at nogle af de ting, jeg har kodet for mange 
år siden, stadig fungerer. Det har også givet 
salt til ægget for mig og min familie, og det 
har medført, at jeg har været rundt i det 
meste af verden. Det har givet mig meget, 
at jeg har kunnet gøre en karriere ud af min 
interesse, siger Lenny Hansson.  n

Jeg inficerede mine computere med virus med vilje for at 
undersøge, hvad der skete, og hvordan virus fungerede.
Lenny Hansson

“

AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA • FOTO: BO NYMANN
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Akkorder med følelser, simple forklaringer, godt overblik og fornemmelse for farver
– der er mange måder, man kan udfolde sit talent og brænde igennem på.

Hvornår udfolder du dit talent?

Mette Goldberg, 27 år, psykolog 
Hvornår udfolder du dit talent?
Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det et talent, men når jeg i mit arbejde med børn og unge med 
spiseforstyrrelser har familieterapi, er jeg meget bevidst om, at alle parter – både barnet 
og forældrene – fortæller deres historie. På den måde er jeg lydhør og parat til at skifte ret-
ning, hvis en anden tilgang fungerer bedre for familien og dermed terapien.

Hvad gør du for at kunne udfolde dit talent?
Jeg får supervision, hvor en supervisor kan hjælpe mig, hvis jeg har brug for at se sagen fra 
en anden vinkel. På den måde er det både under og efter terapien, at jeg træder et skridt 
tilbage for at se, hvorfor noget ikke virker. Derudover får jeg også supervision på vellykkede 
terapiforløb, så jeg lærer af de ting, som fungerer.  

Kent Kristensen, 51 år, beskæftigelseskonsulent
Hvornår udfolder du dit talent?
Mit talent er at få andre til at udfolde deres talent. Når unge, som er faldet ud af uddannel-
sessystemet eller arbejdsmarkedet, får et job og forsvinder fra kommunens sagsmapper. 
Jeg bruger meget humor i mit arbejde. De skal føle sig trygge, for det er forudsætningen for 
at opbygge glæde og selvtillid.

Hvad gør du for at kunne udfolde dit talent?
Jeg bruger min metodefrihed – ingen siger, hvordan jeg skal undervise. Jeg får et hold med
25 unge, som skal op på hesten igen, og så er det op til mig at skrue undervisningen sammen.

Jeg byder ind på de opgaver, som interesserer mig, og på den måde er det svært ikke at involvere 
sig. Jeg tror på, at man opnår størst succes ved at finde ud af, hvad der motiverer en.
Kim Christiansen

“

AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA
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Jonas Larsen, 39 år,
lærer, musiker og komponist
Hvornår udfolder du dit talent?
Når den reklamemusik, som jeg produce-
rer, skaber følelser hos folk pga. den måde, 
jeg bruger akkorder. Og når musikken har 
en lydsfære med tekstur, som tilfører en 
særlig sanselighed. Jeg ved også, at jeg 
har udfoldet mit talent, når både kunden, 
det kreative team og instruktøren er til-
fredse med musikken.

Hvad gør du for at kunne udfolde dit 
talent?
Jeg holder mig i gang og ajour. Det kan 
være et undervisningsforløb med lektio-
ner, hvor en kendt komponist af filmmusik 
underviser. Derudover lytter jeg til en 
masse forskellig musik, og jeg laver også 
popmusik, som øger min viden om mulig-
hederne i computerens software.

Mette Bangshof, 45 år,
trænende fysioterapeut
Hvornår udfolder du dit talent?
Når jeg bidrager med konkret viden og 
handlestrategier, så borgeren oplever 
markante ændringer. Det kan fx. være 
bækkenbundsøvelser i forbindelse med 
inkontinens. Simple ting, som borgeren 
ikke ved, men oplever gør en kæmpe 
forskel. Når jeg lykkes allermest med mit 
arbejde, er det netop, når jeg forklarer 
tingene på en simpel måde. Hvis det bliver 
for komplekst, står borgeren af.

Hvad gør du for at kunne udfolde dit 
talent?
Jeg reflekterer meget over min egen prak-
sis, og hvad borgeren har sagt og gjort, 
ligesom jeg sparrer med mine kolleger. 
Der er ikke to borgere, som er ens, og på 
den måde sikrer jeg et individuelt tilpasset 
forløb med udgangspunkt i den enkelte 
borgers problemer.

Kristine Bendtsen, 56 år, kunsthandler
Hvornår udfolder du dit talent?
Når jeg kombinerer litografier og grafik med farver og håndmalede rammer, som fremhæ-
ver motivet og gør det endnu smukkere. Jeg er god til at se farver og små nuanceforskelle. 
Det er en evne, som jeg har udviklet gennem årene – lige siden jeg var tandtekniker og 
skulle ramme en bestemt nuance, så kronen lignede de andre tænder. 

Hvad gør du for at kunne udfolde dit talent?
Jeg har en sjette sans i forhold til det, som jeg arbejder med, og den stoler jeg på og følger. 
På den måde har det været en rejse for mig at udfolde mit talent. Jeg er startet ét sted, og 
så har det forgrenet sig, så jeg er endt med at lave det, som jeg laver nu. 

Kim Christiansen, 42 år,
it-specialist
Hvornår udfolder du dit talent?
Det er ved troubleshooting, hvor jeg har 
et godt overblik over komplekse problem-
stillinger og ser alle aspekter af det, som 
jeg forsøger at løse, i stedet for at grave 
mig ned. It-systemerne griber ind i hinan-
den, og det, som forårsager problemet, 
kan ligge langt ude i en fejlkæde.

Hvad gør du for at kunne udfolde dit 
talent?
Jeg byder ind på de opgaver, som interes-
serer mig, og på den måde er det svært 
ikke at involvere sig. Jeg tror på, at man 
opnår størst succes ved at finde ud af, 
hvad der motiverer en. At man skal er-
kende, hvad man er god til, dyrke det og 
droppe at jagte det, som man tror, at man 
skal være god til.
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Romance med chefen
kostede Heidie jobbet
Søde ord og et varmt hjerte blev til hårde ord og en kold skulder for Heidie Pedersen,
da hun gav efter for chefens tilnærmelser og blev forelsket. Det blev et psykisk helvede, 
der endte med en fyring. Sig fra og søg vejledning i virksomhedens politikker lyder rådet 
fra Fries juridiske ekspert.

un vidste godt, det kunne ende 
galt at være i et forhold med sin 
chef, da han begyndte at sende 
søde sms’er og invitere hende 
på weekendophold. Derfor talte 

Heidie med chefen, der forsikrede hende 
om, at han sagtens kunne skelne arbejde 
og privatliv, og at det ikke ville give proble-
mer – og efter at have været sygemeldt i 
næsten to år med en psykisk lidelse, var 
problemer det sidste, Heidie havde brug 
for.

– Jeg var endelig ved at komme på fode 
igen efter et langt sygdomsforløb, havde 
været i arbejdsprøvning i virksomheden 
og blev fastansat. Jeg var så glad for mit 
job og stolt over, at jeg endelig havde 
fået mit liv tilbage og følte, at jeg kunne 
bidrage.

Det går rigtig godt i nogle måneder, men 
så begynder jalousien og den psykiske 
terror.

– Han kunne gå fra sød og kærlig til ag-
gressiv og manipulerende på et splitse-
kund. Nogle gange ignorerede han mig 
på arbejdet. Ville ikke tale med mig og 
begyndte at lægge møder for afdelingen 
på tidspunkter, hvor jeg ikke var der, fordi 
jeg var blevet nødt til at genoptage min 
terapi på grund af det store psykiske  
pres. Når jeg forsøgte at sige fra og holde 
mig på afstand af ham, blev jeg sat til op-
gaver, som han vidste, at jeg ikke fysisk 
kunne klare med min ryg, og efter noget 
tid startede det hele forfra med søde 
ord og omsorg. Jeg var viklet så langt ind i 
hans spind, at jeg ikke anede, hvordan jeg 
skulle få det til at stoppe, fortæller Heidie, 

der forsøgte at søge et fortroligt råd hos 
en kollega, som blot valgte at gå direkte 
til chefen.

– Jeg havde kæmpet så meget for at     
få det job, og jeg elskede mine arbejds-
opgaver, så jeg ville jo gøre alt for at få lov 
til at blive. Nu tjente jeg endelig min egen 
løn og kunne klare mig selv. Det ville jeg 
ikke miste! 

Men efter 1 ½ år i virksomheden sker det 
alligevel. Heidie bliver fyret – på papiret
på grund af omstruktureringer. Hun kon-
takter Frie, der går ind i sagen, men da 
hun og chefen har været i et on/off 
forhold i mere end et år, er det svært at 
bevise, at hun tydeligt nok fik sagt fra 
og dermed ikke selv var medvirkende til 
chikanen.

– Vi oplever alt for tit, at et krænket 
medlem må opgive at rejse krav om godt-
gørelse for sexchikane, fordi chikanen 
ikke kan bevises. At pålægge et i forve-
jen udsat offer for seksuel chikane en 
næsten umulig bevisbyrde er simpelthen 
urimeligt. Det er, og skal være, arbejds-
giverens pligt at sørge for, at seksuel 

H
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

I

Brug for juridisk hjælp?
Husk at du altid kan få hjælp fra vores 
dygtige juridiske team, hvis du får et 
problem på dit job. Har du børn, som er 
i arbejde, kan de også få gratis juridisk 
rådgivning gennem dit medlemskab, 
når du har valgt Frie Favorit.

Kontakt os på tlf. 6313 8550, hvis du 
har brug for råd og vejledning.

JURIDISK
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Det er, og skal være, arbejdsgiverens pligt at sørge for, at seksuel chikane ikke accepteres,
og at der er den rigtige tone på arbejdspladsen.
Ole Østergaard, juridisk chef

“

chikane ikke accepteres, og at der er den 
rigtige tone på arbejdspladsen, siger juri-
disk chef Ole Østergaard. 

Sig det højt
Han anbefaler, at man så hurtigt som 
muligt inddrager en overordnet, uanset 
om man er forelsket eller oplever sexchi-
kane.

– Jo længere du bevæger dig ned af 
fortielsens vej, jo mere kompliceret bliver 
det at få det sagt højt. En god arbejdsgi-

ver bør have politikker på området, der 
gør det nemmere for medarbejderne at 
agere efter retningslinjerne. Har de ikke 
det, er det ledelsens ansvar at passe på 
de ansatte og have føling med, om det, 
der foregår ”på gulvet”, er inden for eller 
over grænsen. Det var desværre langt  
fra tilfældet for Heidies arbejdsgiver.

Mærket for livet
I dag – snart et år efter fyringen – er 
Heidie stadig stærkt mærket af oplevel-

sen og har endnu ikke haft modet til at 
kæmpe sig tilbage i arbejdslivet.

– Det har været 1 ½ år i helvede. Det er 
pinligt, og det gør stadig ondt hver dag, 
men jeg  har også lært mig selv bedre at 
kende og fortæller min historie, fordi jeg 
ikke ønsker for nogen, at de skal ende i 
samme situation som jeg. Forhåbentlig 
kan den være inspiration til andre, så de 
får sagt fra i tide.  n

I dag – snart et år efter fyringen – er 
Heidie stadig stærkt mærket af oplevel-
sen og har endnu ikke haft modet til at 
kæmpe sig tilbage i arbejdslivet.
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DIT PROFILBILLEDE 
Et profilbillede er det første indtryk, arbejdsgiver får af dig på CVet eller LinkedIn  
i en rekrutteringsproces. Derfor er det vigtigt, at du vælger et billede, der sender 
de rigtige signaler.

er får du Marie Kromphardts 
gode råd til, hvordan du vælger 
det helt rigtige billede til din 
jobsøgning med visuelle eksem-
pler fra hendes kollega Simon 

Graves. Begge er karriererådgivere i Fries 
Lønforsikring.

H
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

siger mere, end du tror ... 

Vi synes tit, at feriebilleder er dem, 
der præsenterer os bedst. Brune, 
glade og afslappede. Ofte har vi ikke 
så meget tøj på, baggrunden distra-
herer og tager fokus fra personen. 
Det hele forstyrrer for arbejdsgiver, 
og det giver ikke det ønskede profes-
sionelle indtryk. 

Mange tror, at man helst skal se alvorlig, sej og en anelse utilnærmelig ud på 
sit profilbillede. Typisk vil mange gerne vise, at de er seriøse, at de er den cool 
businesstype, men er det i virkeligheden den, du er som menneske? Hvis du 
bliver opfattet som distanceret og arrogant af arbejdsgiveren, kommer du ikke 
tættere på dit næste drømmejob.

(For) afslappet?

Arrogant og utilnærmelig

TEMA  •   BRÆND IGENNEM
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Med alle de kreative muligheder som fx 
Snapchat byder på, kunne man måske blive fri-
stet til at bruge et billede i CVet eller på LinkedIn 
profil, som understøtter din sjove og kreative 
personlighed. Det kan være, at du tænker, at 
dit billede skal være et muntert modspil til al 
brødteksten, og at du gerne vil give din kom-
mende arbejdsgiver et smil på læben. Men lige 
i denne sammenhæng er det hverken sjovt 
eller interessant for en arbejdsgiver. Det virker 
useriøst og kan give andre opfattelsen af, at du 
som person ikke er professionel eller tager dit 
arbejde alvorligt.

Sjov?DIT PROFILBILLEDE 

Her er nogle områder, du med fordel kan tage højde for, når du vælger det gode profilbillede.
Billedet skal være vellignende, og du skal være præsentabelt. Dit smil skal gerne være imø-
dekommende, åbent og ligefremt. Husk, at billedet skal være i en god opløsning. Det skal 
være et karrierebillede og ikke et billede fra dine private omgivelser. Det må gerne være et 
nærbillede, hvor der er øjenkontakt.

Gå efter en neutral baggrund. Sidst er det vigtigt, at det ligner dig og stemmer overens med, 
hvordan du ser ud, når du træder ind ad døren til en jobsamtale.

Sympatisk, vellignende og professionel?

Vi glemmer nogle 
gange, hvornår bil-
leder er taget, og 
lægger gladelig et 
billede, der er 10 år 
gammelt, på. Det vil 
støje og virke uær-
ligt, når du træder 
ind ad døren til        
en jobsamtale, 
hvis hverken hår-
farve eller mængde  
stemmer overens 
med virkeligheden. 
På den anden side 
skal du også være 
opmærksom på ikke at vælge et bil-
lede, hvor du ser ældre ud, end du er. 
Det ville være trist at risikere at blive 
valgt fra inden jobsamtalen, fordi du 
bliver fejlbedømt på din alder. 

Alderssvarende? 

Det handler ikke om at være smuk og 
betagende på dit profilbillede. Du skal 
ikke være flirtende og invitere ind 
til noget privat og alt for personligt. 
Prøv i stedet at smile imødekommen-
de. Det handler mere om at virke som 
en god og flink kommende kollega 
eller medarbejder.

Flirtende?
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Den kilometerlange grusvej snor sig gennem det lyngbeklædte rå landskab, inden Henne 
Mølle Å Badehotel kommer til syne i forreste klitrække ud til havet. I år er det den nye 
vært og leder på hotellet, Allan Jylov, der byder gæsterne velkommen til den sjældne 
perle ved Vesterhavet.

PHs mesterværk liv 
Ny hotelvært giver 

et var arkitekten og lysmageren 
Poul Henningsen, der skabte fri-
stedet i 1930erne langt væk fra 
hovedstadens stress og jag. I år 
ville PH have fyldt 125, men nu 

er det hotelvært Allan Jylov, der træder i 
hans fodspor og sikrer, at visionen stadig 
får liv.

Kl. 05.30 ringer Allan Jylovs vækkeur.     
Der er langt fra huset i Aabenraa, så fra 
sommerhuset i nærheden kører Allan til 
hotellet og sætter det friske morgen-
brød til hævning. Både rundstykker, 
wienerbrød og musli laves af økologiske 
råvarer fra bunden. Ønsker gæsterne en 
frisklavet lille smoothie og et opkvikkende 
ingefærshot, kan de også få det serveret 
fra kl. 8.00, når restauranten åbner. Allan 
tager sig af gæsterne, indtil nogle tjekker 

ud og andre starter dagen i den smukke 
natur.

Fra Sønderjylland til Vesterhavet
Da Allan Jylov for to år siden solgte 
restauranten og microbryggeriet 
”Brøggeriet” i Sønderborg, lå alt åbent. 
Men da muligheden for at lede det lille 
PH-designede badehotel opstod, var han 
ikke i tvivl om, at det var det, han ville, og 
nu vil han ikke bytte det for noget.

– Det er lyset, stemningen, gæsterne, 
arkitekturen, blæsten, solopgangen, 
teamet – jeg kunne blive ved … Der er 
så mange unikke ting, der kendetegner 
badehotellet, fortæller Allan Jylov, der 
er uddannet tjener og kok. Han har altid 
været drevet af udvikling.

– Jeg trives med branchen. Jeg elsker 
teamarbejdet – vi har alle en opgave i at  

få det hele til at spille, uanset om man står 
for rengøringen eller maden. Det vigtigste 
er, at gæsterne får den bedste oplevelse 
og kan læne sig tilbage og komme lidt væk 
fra hverdagen og holde i hånd. Her skal 
der være tid til fordybelse, snak og hygge.

Dagens gang på badehotellet
Ved 10tiden møder flere af kollegerne 
ind, og der gøres klar til frokostgæster. 
Mange ynder at holde kurser på hotellet i 
de naturskønne omgivelser, mens andre 
holder ferie eller bare kigger ind for at få 
noget godt at spise. Allan har taget køk-
kenchefen fra Brøggeriet med til bade-
hotellet, der tryller i køkkenet sammen 
med hotellets tre øvrige kokke. I løbet af 
dagen er det Allans opgave, at tingene gli-
der på hotellet. Gæsterne skal hygges om 
og have et godt råd til dagens aktiviteter, 

D
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telefonen passes, støvsugeren fikses, 
og pæren i lampen på værelse 16 skal 
udskiftes. 

– Jeg har mange kasketter på i løbet af 
en arbejdsdag, men jeg trives med en alsi-
dig hverdag og med at sørge for, at ophol-
det og servicen er afstemt til de smukke, 
rolige rammer, vi tilbyder gæsterne.

Omkring kl. 14.00 kører Allan retur til som-
merhuset. Det er tid til et lille hvil, inden 
gæsterne igen skal forkæles. Kl. 17.00 spi-
ser han aftensmad sammen med teamet, 
inden aftenens gæster skal have stimu-
leret smagsløgene fra kl. 17.30. Så er der 
fuld blus på både gryder og service, indtil 
de sidste gæster er gået.

– Hotellet har en stolt økologisk tradi-
tion, som vi efter bedste evne forsøger 
at efterleve. Men jeg har det også sådan, 

at hvis jeg skal købe en økologisk vare, 
der skal fragtes fra Finland, så vil jeg hel-
lere handle bæredygtigt og lokalt. Vi gør 
os umage for at bruge de af sæsonens 
råvarer, som vi kan få adgang til. Derfor 
har vi også et relativt lille menukort med 
5 forretter, 5 hovedretter og et par des-
serter, der skifter hver måned. Men så 
er der til gengæld også garanti for, at 
det er top lækkert og friskt, og vi kan stå 
100 procent inde for det hele. Stedet her 
udstråler jo enkelthed, og det må også 
gerne afspejles i menuen.

Sætter pris på nu’et
Hotellet er i drift hver dag fra kl. 06 -24 
fra april til oktober, og derfor er det også 
vigtigt for Allan at have et stærkt team 
til at løfte opgaven, for det at arbejde på 
Henne Mølle Å Badehotel er ikke et 8-16 

job. Heldigvis møder han stor forståelse 
på hjemmefronten, da hans samlever Eva 
Kjer Hansen kender alt til, hvad det vil 
sige, med en ministerstilling på CVet. 

– Jeg har arbejdet på den måde de sid-
ste 15 år, og Eva kommer, når hun kan. Vi 
har ikke små børn længere og er begge 
gode til at værdsætte den tid, vi har sam-
men, når det kan lade sig gøre.

På den måde bliver familien også en del af 
badehotellet, hvor der bliver værnet om 
stedets sjæl og historie, og det fortsæt-
ter med garanti, så længe Allan Jylov er 
vært på hotellet.   n  

På hennemoelleaa.dk kan du læse 
mere om hotellets åbningstider, menu 
og gode tilbud.

Gang i køkkenet. Michael Jensen og Lars 
Emil Mølleskov er i fuld sving med at få 
aftenens forretter klar til servering.

Den hyggelige, lyse restaurant bærer
tydeligt præg af sin skaber PH og hans

ikoniske lampekunst.



FORSIKRING

Nu kan du også 

Fra den 1. maj 2019 kan du købe en helt ny forsikring, der kan give dig ro
i maven og råd til at betale din husleje, selvom du mister dit job. 

forsikre din husleje
AF HENRIETTE LØWE-MADSEN, FORSIKRINGSKONSULENT
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liver du arbejdsløs, kan du være 
nødsaget til at prioritere dine 
penge på en anden måde, og 
måske bliver der ikke mere råd til 
fx ferie og opsparing – for hus-

lejen skal jo først og fremmest betales. 
Uanset om du bor til leje eller i eget hus, er 
huslejen sandsynligvis den største udgift 
i dit budget. Det er nok også en af de vig-
tigste, hvis du vil undgå at risikere at stå 
uden tag over hovedet.

Få luft i budgettet
Med Fries huslejeforsikring får du udbe-
talt en erstatningssum hver måned, du er 
ledig (dog maksimalt 6 måneder). På den 
måde kan du fortsætte dine normale prio-
riteringer, fordi pengene til huslejen er 
sikret. Så kan du få råd til ferie, opsparing 
og alle de andre ting, som du normalt har 
råderum til, når du er i arbejde.

– Med huslejeforsikringen kan vi til-
byde vores medlemmer i Frie en ny og 
unik mulighed for at forsikre sig, siger 
forsikringschef Ulrik Karlsen. ”Vi er det 
første forsikringsselskab, der tilbyder en 
huslejeforsikring, hvis man mister sit job, 
og vi glæder os over produktet, som kan 
gøre hverdagen lidt nemmere for vores 
medlemmer og give økonomisk ro, hvis 
uheldet er ude, og man i en kort periode er 
arbejdsløs”, fortsætter Ulrik Karlsen. 

Dækning på 6.000 eller 10.000
Forsikringen fungerer på den måde, at du 
kan tegne en dækning på 6.000 kr. eller 
10.000 kr. alt efter dit behov. Du kan få 
udbetalinger i maksimalt 6 måneder, og 
derefter ophører forsikringen.

Huslejeforsikringen er på den måde for-
skellig fra Fries lønsikring, som sikrer dig 
udbetalinger i længere tid og også i flere 
ledighedsperioder, ligesom der tilbydes 
individuel karriererådgivning som sparring 
i arbejdslivet og i en opsigelses- og even-
tuel ledighedsperiode. 

”Lillebror” eller supplement til Fries 
lønsikringer
Den nye huslejeforsikring kommer der-
med til at være i familie med vores løn-
sikringer, men henvender sig til dig, der 
ikke ønsker karrieresparring, men gerne 
vil dække en væsentlig udgift i din øko-
nomi på en enkel og billig måde i en kort 
periode.

For at tegne en huslejeforsikring skal du 
være betalende medlem af Frie. Du kan 
også købe produktet, selvom du i forvejen 
har tegnet en af vores lønsikringer. Dine 
muligheder afhænger af dit lønniveau, din 
livssituation, og hvilke behov du har for 
sikring. 

Vil du høre mere?
Er du interesseret i at høre mere og få 
hjælp til at afklare, om en huslejeforsik-
ring er noget for dig, så ring til os på tele-
fon 63 13 86 50 eller send SMS Frie4 til 
1241, så ringer vi dig op.  n

B I

Kort om huslejeforsikring:

• Du kan trække præmien fra i skat.

• Du kan købe produktet, hvis du er 
betalende medlem af Frie. 

• Du kan også købe produktet, selvom 
du i forvejen har lønsikring. Vær op-
mærksom på, at du maksimalt kan 
forsikre 90 % af din løn.

• Dækker ved ufrivillig arbejdsløshed.

• Vælg mellem en dækning på 6.000 
eller 10.000 kr. pr. måned.

• Pris 234 kr. eller 390 kr. pr. måned. 

• 6 måneders kvalifikationsperiode.

• 2 måneders selvrisikoperiode.

• 6 måneders udbetaling.

Din løn er 30.000 kr.
A-kassen Frie 479 kr. pr. måned
Huslejeforsikring 234 kr. pr. måned

Du betaler i alt 713 kr. og er dæk-
ket for brutto 24.866 kr. pr. måned 
ved ledighed. 

Din løn er 40.000 kr. 
A-kassen Frie 479 kr. pr. måned
Huslejeforsikring 390 kr. pr. måned 

Du betaler i alt 869 kr. og er dæk-
ket for brutto 28.866 kr. pr. måned 
ved ledighed. 

Din løn er 55.000 kr.
A-kassen Frie 479 kr. pr. måned
Supplerende lønsikring 1.100 kr. pr. 
måned
Huslejeforsikring 234 kr. pr. måned 

Du betaler i alt 1.813 kr. og er dæk-
ket for brutto 44.866 kr. pr. måned 
ved ledighed. 

Sådan kan du sikre din løn  
Her ser du tre eksempler. Du finder også mere info på frie.dk/huslejeforsikring

1 2 3
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JURIDISK

NY FERIELOV:

Undgå at starte med nul feriedage
på kontoen i efterårsferien 2020

AF RUNE HENNEBERG, ADVOKAT

F
ormålet med den nye ferielov er, 
at det nuværende system, hvor 
ferie optjenes i et kalenderår 
fra 1. januar til 31. december og 
afholdes i det efterfølgende 

ferieår fra 1. maj - 30. april, ændres til 
samtidighedsferie, som betyder, at 
ferien optjenes og afholdes i samme 
ferieår (fra 1. september til 31. august). 
Ferieafviklingsperioden løber frem til den 
31. december.

For at undgå at alle lønmodtagere i Dan-
mark i det første år under den nye ferie-
lov både skal afholde ferie optjent i det 
forudgående optjeningsår og samtidig-

hedsferie optjent efter den nye ferielov, 
hvilket vil sige 10 ugers ferie inden for et 
år, bliver alle feriepenge optjent i perioden 
1. september 2019 - 31. august 2020 (5 
ugers ferie) indefrosset, og de kommer 
først til udbetaling, når lønmodtageren 
forlader arbejdsmarkedet; som oftest for 
at gå på pension.

Feriepengene udbetales til den enkelte 
lønmodtager af Lønmodtagernes Ferie-
midler, og feriepengene er sikret via 
Lønmodtagernes Garantifond, hvis ar-
bejdsgiveren går konkurs, inden ferie-
pengene bliver indbetalt.

Før og efter
Feriepenge optjent i perioden fra 1. januar 
2019 til 31. august 2019 bliver behandlet 
efter den gamle ferielov og skal bruges 
til at holde (sommer)ferie for i perioden 
1. maj - 31. august 2020. Er man i beskæf-
tigelse i hele optjeningsperioden 1. januar 
- 31. august 2019, optjener man ret til 
16,64 dages ferie, der altså kan afholdes
i perioden 1. maj - 31. august 2020.

Eventuelle tilgodehavende feriedage
optjent før den 1. september 2019 (hvor 
indefrysningsperioden starter) tager løn-
modtageren med sig ind i den nye ferielov, 
når den træder i kraft 1. september 2020.

Den 1. september 2019 starter en overgangsperiode til den nye ferielov, der træder
i kraft til september 2020, og det kan have betydning for dig allerede nu.

25 dage 25 dage – indefryses 25 dage16,64 dage

1. januar 20
19

1. m
aj 2020

1. septem
ber 2020

1. septem
ber 20

19

1. januar 20
18

1. m
aj 20

19

OPTJENINGSPERIODE

AFHOLDELSESPERIODE

Tidslinien giver et overblik over, hvordan og hvornår du optjener ferie, og hvornår du har mulighed for at afholde den optjente ferie.



Fra 1. september 2020 løber ferieårene fra 1. september til 31. 
august. Ferie optjent i ferieåret skal afvikles i samme periode, 
dog tillagt 4 måneder, det vil sige fra 1. september til 31. decem-
ber det efterfølgende år. Dermed skal fx ferie optjent i ferieåret 
1. september 2020 - 31. august 2021 være afholdt inden den 31. 
december 2021, og der kan altså inden gemmes feriedage til at 
afholde efterårsferie eller juleferie for.

Udover overgangen til samtidighedsferie, fortsætter reglerne 
stort set fra den nuværende ferielov. Det betyder bl.a. at du:

• Er berettiget til 25 dages ferie pr. år.

• Fortsat har ret til at afvikle 15 dages sammenhængende 
sommerferie i perioden 1. maj - 30. september. 

• Har samme varslingsregler som nu, hvis arbejdsgiver vil fast-
sætte ferieperioden etc.

KORT OM DEN NYE FERIELOV

Når den nye ferielov er trådt i kraft, optje-
ner man som lønmodtager 2,08 dages 
ferie pr. måned, som kan afholdes med det 
samme. Ferieperioder vil dog på samme 
måde som hidtil skulle aftales med og god-
kendes af din arbejdsgiver.

Hvis du pr. 1. september 2020 går ind i 
den nye ferielov uden at overføre nogle 
feriedage, så starter du med nul feriedage 
på ”kontoen”. Du optjener så i september 
måned 2020 2,08 dages ferie, som du kan 
bruge fra 1. oktober 2020. Hvis du ønsker 
at holde efterårsferie i oktober 2020, skal 
du, ud over de 2,08 dages ferie, optjent 
i september 2020, gemme og overføre 3 
feriedage og tage dem med dig ind i den 
nye ordning. Alternativt giver den nye 
ferielov mulighed for at holde ferie på 
forskud (inden ferien er optjent), men det 
kræver arbejdsgivers accept.
 
Overfør 5 feriedage
Hvis du kan indgå aftale med din arbejdsgi-
ver om det, kan du overføre op til 5 dages 
ferie fra ét ferieår til det næste. Udover de 
5 dage, kan eventuelle overførte feriedage 
fra tidligere ferieår også overføres til det 
næste ferieår. På den måde har du mulig-
hed for, altså under forudsætning af at du 
kan indgå en aftale med din arbejdsgiver 
om det, at overføre feriedage og tage dem 
med dig ind i den nye ferieordning, så du 
har flere feriedage at holde efterårs- og 
juleferie for i 2020 end de 2,08 feriedage, 
som du fra og med september 2020 efter 
den nye ferielov optjener hver måned.  n  
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Har du spørgsmål til den nye ferielov, er du som medlem af Frie velkommen 
til at kontakte juridisk afdeling.

25 dage 25 dage

1. septem
ber 2021

1. septem
ber 2022

31. decem
ber 2021

31. decem
ber 2022
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DET FRIE ORD

Fusion: Derfor er DANA og
A-kassen Frie et stærkt match

AF FINN D. AALESTRUP, FORMAND

B
åde DANA og A-kassen Frie er 
kendetegnede ved, at man tager 
udgangspunkt i det enkelte med-
lem, naturligvis med respekt for 
a-kassereglerne, der er ens for 

alle a-kasser. Nu bliver DANA til en del af 
A-kassen Frie.

Det er ikke kun stordriftsfordele i forhold 
til fx investeringer i IT-systemer, imple-
mentering af de løbende regelændrin-
ger og reformer, som den fusionerede 
a-kasse vil drage nytte af. Det er også den 
erfaring, der er på a-kasseområdet for 
selvstændige, når det drejer sig om løn-
modtagere – og det samme er gældende 
for selvstændige.

Ny forening for de selvstændige
Jeg tror på, at vi med den fusionerede 
a-kasse vil stå rigtig stærkt både fagligt 

og administrativt til stor glæde for vores 
mange nuværende medlemmer. Vi vil få et 
endnu stærkere fundament med a-kasse 
for både selvstændige og lønmodtagere 
… en a-kasse, der vil være attraktiv både 
på pris og faglighed – og som er partipoli-
tisk neutral.

I efteråret dannes desuden en ny for-
ening for selvstændige – både for de nu-
værende medlemmer af DANA, men også 
for andre interesserede selvstændige. 
Frie har fortsat sin fagforening med med-
lemsvalgte, der er med til at præge for-
eningen i den retning, man som medlem 
gerne vil. Begge foreningers opgave er at 
vedligeholde, videreudvikle og forny den 
dna, som binder vores medlemmer sam-
men i vores nye fællesskab.

Forandring, ja!
Men ikke for medlemmerne
Jeg er sikker på, at medlemmer af A-kas-
sen Frie ikke vil opleve nogen forandring i 
negativ retning. Medlemmerne vil fortsat 
møde kvalificerede, motiverede og enga-
gerede medarbejdere, der er klar til at 
hjælpe det enkelte medlem i a-kassen. De 
vil måske også komme til af møde hinan-
den – selvstændige og lønmodtagere – i 
forskellige sammenhæng og på den måde 
blive en del af et endnu større netværk. n    

Både DANA og A-kassen Frie er kendetegnede ved, at man 
tager udgangspunkt i det enkelte medlem, naturligvis med 
respekt for a-kassereglerne, der er ens for alle a-kasser. 
Finn D. Aalestrup

“

Der bliver skabt positiv synergi både blandt med-
lemmerne og organisatorisk, når lønmodtagere 
fra Frie og selvstændige fra DANA bliver en del af 
samme a-kasse fra årsskiftet.



|  Årets funktionær 2015 |  Henne Mølle Å Badehotel

FÅ 30 % I RABAT SOM FAVORIT MEDLEM
Hos Frie får du 30 % i medlemsrabat, når du selv bor på 
hotellet (dog max. 2 ophold pr. år med rabat).
Læs mere på hennemoelleaa.dk

Miniferie (4 dage) inkl. ½ pension
Trænger du til en miniferie, tilbyder Henne Mølle Å Badehotel et
4 dages ophold (3 overnatninger) med ½ pension.

Pris pr. person (uge 14-25 og 34-42) 2.550 kr. Medlemspris 1.785 kr.

Pris pr. person (uge 26-33) 2.950 kr. Medlemspris 2.065 kr.

Book dit ophold på hennemoelleaa.dk
eller på tlf. 76 52 40 00

Kom med til PHs 125 års fødselsdag
Henne Mølle Å Badehotel blev bygget af den legendariske arkitekt
Poul Henningsen først i 30erne. Den 9. september er det hans 125 års 
fødselsdag, og henover efteråret fejrer vi det med en række arrange-
menter med fokus på kultur, mad og design. 

Book allerede nu et fødselsdagsophold med to overnatninger og
masser af forkælelse inkl. lagkage, to fantastiske aftenmenuer
og morgenmad.

Søndag den 8. september: 3-retters menu om aftenen.

Mandag den 9. september: Badehotellets lækre morgenmad,
fødselsdagslagkage med kaffe/te, 5-retters fødselsdagsmenu
om aftenen.

Tirsdag den 10. september: Badehotellets lækre morgenmad.
Derefter afrejse.

Pris pr. person i dobbeltværelse 2.200 kr. Medlemspris 1.540 kr.

1 2 1894
1967

POUL
HENNINGSEN

PH-aften
Hyggeligt weekendophold 
med PH-aften lørdag, hvor der 
er sang og musik under mid-
dagen. Vælg mellem ankomst 
fredag d. 18. eller lørdag d. 19. 
oktober 2019.

Fredag d. 18. oktober:
2-retters menu om aftenen.

Lørdag d. 19. oktober:
Badehotellets lækre morgen-
mad, kaffe og kage, 3-retters 
menu og sang og musik under 
middagen.

Søndag d. 20. oktober:
Badehotellets lækre morgen-
mad. Derefter afrejse.

Fredag-søndag: 2.200 kr. pr. per-
son i dobbeltværelse.
Medlemspris 1.540 kr.

Lørdag-søndag: 1.695 kr. pr. per-
son i dobbeltværelse. 
Medlemspris 1.186,50 kr.

Vi fejrer PHs 125 års fødselsdag med et fødselsdagsophold.
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Her finder du os ...

Hovedkontor
Overgade 24 • 5000 Odense C  • Tlf.: 63 13 85 50 
frie.dk

Åbningstider
Man. - ons. kl. 8-16 
Tors. kl. 8-17

Fre. kl. 8-15

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

på forhånd. 

Klik ind på
frie.dk

FAGLIGE NOTER

Færdig med studiet? Husk a-kassen!
Når du er færdig med din uddannelse, kan du få 
13.489 kr. i dagpenge om måneden som medlem af 
a-kassen. Hvis du har børn, er beløbet lidt højere, 
nemlig 15.470 kr. pr. måned.

Har du været:
• medlem af a-kassen i mindst 1 år, kan du få dimittenddag-

penge fra din første ledighedsdag.

• medlem af a-kassen under 1 år, kan du få dimittenddag-
penge fra én måned efter, du slutter uddannelsen.

Husk to-ugers fristen
Senest to uger efter, du afslutter din uddannelse, skal vi 

modtage din ansøgning om dimittendmedlemskab. Misser 
du to-ugers fristen, kan vi kun optage dig som alminde-

ligt medlem, hvor du bl.a. skal opfylde et krav om et 
års medlemskab og et indkomstkrav for at få ret til 

dagpenge.

Hvis du har studiejob
Er planen, at du vil stoppe med dit studiejob 
og søge om dagpenge, er det vigtigt, at 
du fratræder dit studiejob, inden du har 
taget din sidste eksamen. Ellers får du som 
udgangspunkt en karantæne på tre uger,  
før du kan få dagpenge.

Ring til os på tlf. 63 13 85 50 og lad os
vejlede dig ud fra netop din situation.
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Hovedbestyrelsen i Frie:
Finn D. Aalestrup (formand)
Marianne Normann Jensen (næstformand)
Anker Christiansen
Karin Fredskild
Lena Birgitte Jørgensen
Solvejg Korsgaard
Kim Sørensen

Hovedbestyrelsen i A-kassen Frie:
Finn D. Aalestrup (formand)
Karin Fredskild (næstformand)
Anker Christiansen
Marianne Normann Jensen
Lena Birgitte Jørgensen
Solvejg Korsgaard
Kim Sørensen
 Se mere på frie.dk

Bestyrelser

Ny seniorpension 
skal sikre indivi-
duel vurdering
af arbejdsevnen

Prøv den forbedrede
efterlønsberegner

”Indtastningen af oplysninger er mere 
overskuelig, og visningen af resultatet er 
mere enkel” – sådan fortæller Styrelsen 
for Arbejdsmarked og Rekruttering 
(STAR) om den nye udgave af efterløns-
beregneren, der netop er blevet lanceret. 

I efterlønsberegneren kan du få et fin-
gerpeg om, hvor meget du kan få i efter-
løn, og hvad den økonomiske gevinst er, 
hvis du udskyder at gå på efterløn, indtil 
der er mindre end tre år til folkepensi-
onsalderen. 

Nøjagtigheden afhænger af kvaliteten af 
de oplysninger om dine pensioner, som 
du selv taster ind.

Efterlønsberegningen viser, hvilken 
betydning pensionsopsparinger og evt. 
arbejde har for størrelsen af efterlønnen. 
Beregningen viser også, hvor meget man 
vil kunne få i efterløn, hvis man venter 
med at gå på efterløn, indtil der er min-
dre end tre år til folkepensionsalderen.

Du finder den på star.dk

I maj vedtog regeringen at indføre 
tilbagetrækningsordningen seniorpen-
sion til nedslidte seniorer. Med en ny 
seniorpension får nedslidte ret til at 
trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet 
seks år før andre, og de får forbedret 
deres muligheder for at arbejde på ned-
sat tid i et fleksjob.
 
Betingelserne for at komme på 
seniorpension er:

• Man har seks år eller mindre til folke-
pensionsalderen.

• Man har arbejdet i 20-25 år.

• Man har en arbejdsevne på 15 timer 
eller mindre.

 
Arbejdsevnen vurderes på grundlag 
af helbredsmæssige oplysninger og 
i forhold til seneste job. Der skal ikke 
iværksættes indsatser med henblik på 
at udvikle arbejdsevnen. Det betyder, 
at man ikke kan blive henvist til andre 
typer job. For eksempel kan en murer, 
der ikke kan arbejde mindst 15 timer 
– eller godt to dage – om ugen som 
murer, ikke blive henvist til et job i en 
butik.
 
Ydelsen under seniorpension svarer til 
niveauet for førtidspension på 18.875 
kr. pr. måned for enlige og 16.044 pr. 
måned for gifte/samlevende (2019).
 
Den ny seniorpension skal træde i kraft 
1. januar 2020 og erstatte den nuvæ-
rende seniorførtidspension. Det skøn-
nes, at godt 17.000 fuldtidspersoner 
vil være i ordningen, når den er fuldt 
indfaset i 2025.

Nu kan du finde en mere brugervenlig version af den hidtidige efterløns-
beregner på nettet hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Beregn

din
efterløn
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Hold gang i jobsøgningen 

A-KASSE

er er ingen tvivl om, at der især i 
sommerferien bliver slået færre 
faste stillinger op, fordi de fleste 
virksomheder slår op i god tid 
inden ferien eller venter med stil-

lingsopslaget til efter ferien, så sommeren 
er oplagt til at skærpe dit ansøgnings-
materiale.

Hvis du ikke er helt skarp i beskrivelsen af 
dine kompetencer, kan det være svært for 
virksomheder at se fordelene i at ansætte 
dig. Øv din elevatortale, så du altid er klar i 
mælet, får fortalt det vigtigste og samtidig 
virker velformuleret og skarp.

Det kan være en god idé at fokusere på:

• Netværk
 Mange stillinger bliver besat på bag-

grund af netværk. Det handler ofte om 
tid og timing, når du går i gang med at 

D

Mange jobsøgende oplever sommeren som en stille periode i 
forhold til jobsøgning. Det behøver ikke at stresse dig – brug 
i stedet tiden konstruktivt til at søge uopfordret, dyrke dit 
netværk og forberede ansøgningsmateriale.

bruge dit netværk, så tab ikke modet, 
hvis du endnu ikke har fået et job ud af 
det. Tiden er godt givet ud.

• Kontakt til relevante virksomheder
 Kontakt primært de små og mellemstore 

virksomheder, da de store virksomheder 
sædvanligvis har faste procedurer i for-
hold til at ansætte nye medarbejdere.

• Opdatér din LinkedIn profil
 Stemmer din profilbeskrivelse overens 

med den måde, du ønsker at brande dig 
selv på? Vær opmærksom på signalvær-
dien. Undersøg, hvordan andre personer 
med en lignende profil brander sig selv.

• Mulighed for vikariater
 Nogle virksomheder har måske behov for 

en vikar for en kort periode. Se det som 
en mulighed for at vise dit værd over for 
virksomheden.

Ledig? – hold skruen i vandet 
Er du ledig, kan du ikke slække på jobsøg-
ningsaktiviteten, hvis du vil have dagpenge 
henover sommeren. 

Er der ikke tilstrækkeligt med relevante 
job slået op, må du udvide jobsøgningen 
til bredere jobområder eller supplere din 
søgning ved at skrue op for de uopfordrede 
ansøgninger.

Ofte er det også sådan, at når der er færre 
faste jobs om sommeren, er der til gengæld 
mange midlertidige jobs, fordi virksomhe-
derne har brug for en vikar eller feriehjælp 
for en kort periode. Det er måske ikke 
ønskejobbet på den lange bane, men du 
holder skruen i vandet, og måske fører det 
til nye muligheder, hvis du først har fået 
foden indenfor.  n

Fortsat god sommer!

– også i sommertiden

AF VIVI B. ARNOLDUS, CHEFKONSULENT I A-KASSEN
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Drop skrønen om dovne ledige. 
En benchmark af lediges job-
søgningsaktivitet viser nemlig, 
at ledige på dagpenge søger de 
job, de skal og lever op til reg-
lerne. 

vis man får dagpenge, skal man 
også aktivt søge job – og det 
gør vores ledige i høj grad. Det 
viser den seneste måling fra 
Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering. For alle a-kasser er der i 
gennemsnit 78,7 % af de ledige, der søger 
mere end 1,5 jobs i gennemsnit om ugen. 
De ledige medlemmer i A-kassen Frie 
præsterer dog endnu flottere, for her er 
hele 89,9 % flittige i deres jobsøgning. 
Det resultat glæder a-kassechef Helle 
Banggaard meget:

– Vi er stolte over vores medlemmers 
flid, og det bekræfter det, vi godt vidste 
i forvejen, nemlig at de ledige er meget 
aktive i jagten på et job. 

Benchmarken viser, at de ledige medlem-
mer i A-kassen Frie faktisk ligger på en 
flot tredjeplads blandt alle landets a-kas-
ser i smiley-ordningen.

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering, der står bag Smiley-ord-
ningen på lediges jobsøgning. 

Ordningen uddeler smiley til a-kasserne, 
alt efter hvor gode deres ledige er til at 
overholde kravene om aktiv jobsøgning og 
registrere aktiviteterne i deres joblog på 
jobnet.dk.    n

Hold gang i jobsøgningen 

A-KASSE

– også i sommertiden

H

I

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL DIN JOBSØGNING?

Når du er medlem af fagforeningen og har tegnet Frie Favorit, kan du få hjælp og
vejledning af vores dygtige konsulenter i karrierefokus, hvis du skal søge nyt job.

Vi hjælper med:

 Jobsøgningsrådgivning  Træning i jobinterview

 Karrierecoaching  Personprofilanalyse

 Videopræsentation

A-kassen Fries ledige er flittige

Ønsker du at få hjælp fra vores dygtige karrierekonsulenter, så kontakt os på 
telefon 63 13 85 50 eller skriv til os på karrierefokus@frie.dk.

Grøn – 1,5 logs eller flere pr. uge 78,7 (85,2) 89,9 (91,7)

Lysegrøn – færre end 1,5 logs pr. uge 17,7 (12,1) 8,9 (7,6)

Rød: 0 logs /ingen registreret 
jobsøgning 3,6  (2,7) 1,2 (0,7)

Smiley-ordningen I procent I procent
 Alle a-kasser A-kassen Frie
 December 18 December 18
 (september 18) (september 18)
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Fries sektioner er med til at styrke fælleskabet og er
et naturligt bindeled til fagforeningen.

Lokale sektioner
styrker fælleskabet

 dag har Frie sektioner på virksomheder 
som LEGO, Novo Nordisk, Grundfos, 
Forskningscenter Risø og ABB.
Sektionerne er dannet for at give med-
lemmerne på virksomhederne mulighed 

for et fællesskab med andre medlemmer 
af Frie på deres arbejdsplads. Frie hjælper 
gerne med at danne og understøtte en 
sektion på din arbejdsplads – både med
faglig bistand og økonomi.

Hvad skal der til?
Er der mere end 20 medlemmer af Frie på 
arbejdspladsen, kan der dannes en sektion. 
Med en sektion på arbejdspladsen styrker 
man fællesskabet med andre kolleger, der 
også har valgt at være frie.

Fordele ved at have en sektion på 
arbejdspladsen
Et synligt fællesskab i form af en sektion 
kan være med til at styrke ikke bare det 

I
sociale, men også det faglige fællesskab. 
Sektionerne arrangerer lokale arrange-
menter, og Fries eksperter kommer gerne 
ud og bidrager med foredrag og work-
shops, hvis sektionen ønsker det. 

Sektionerne får et økonomisk tilskud per 
medlem til sektionens drift og til de arran-
gementer, som sektionen laver for medlem-
merne. 

På din arbejdsplads er der måske flere 
medlemmer af Frie, som kunne tænke sig 
at være med i et fagligt fællesskab, uden 
at du ved det. Hvis du kunne tænke dig at 
oprette en sektion og være med i et fæl-
lesskab, hjælper vi gerne med det rent 
praktiske.      

Demokratisk indflydelse
Har man en sektion på sin virksomhed, har 
man gennem sektionen direkte indflydelse 

på medlemsdemokratiet. Det står i Fries 
vedtægter. En sektion har stemmeret på 
fagforeningens delegeretmøde, der afhol-
des hvert andet år – næste gang i 2020.

Vil du vide mere, kan du læse om sektioner-
ne på frie.dk. Her finder du også kontakt-
oplysninger til den lokale sektionsformand 
på virksomhederne.  n

Har du lyst til at høre  mere generelt
om sektioner, er du velkommen til
at kontakte teamleder Iben Malling
på ima@frie.dk.

AF IBEN MALLING, TEAMLEDER I MEDLEMSAKTIVITETER

DEMOKRATI

På din arbejdsplads er der måske flere medlemmer af Frie, som kunne tænke sig at være 
med i et fagligt fællesskab, uden at du ved det. 
Iben Malling

“
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Mød Karin Ingversen 
Formand og grundlægger af
Sektion LEGO

Erhverv: Personal Assistant på LEGO og har
været ansat i 37 år

Alder: 56 år

Fritidsinteresser: Familie og rejser

By: Vorbasse

Hvad elsker du at bruge tid på?
Jeg sætter allermest pris på at bruge min tid med 
familien. Jeg har to tvillingedrenge på 24, som begge 
studerer i Aalborg, og så er jeg også rigtig glad for 
at komme ud og opleve verden på rejser til udlandet 
med min mand.

Har du et ønske for fremtiden?
Jeg ønsker, at det vil gå min familie, venner og gode 
kollegaer rigtig godt i fremtiden. Jeg har mange gode 
mennesker i mit liv, og dem ønsker jeg alt det bedste 
for.

Hvorfor har du valgt at lægge kræfter i at have
en sektion på LEGO?
Jeg valgte at starte Sektion LEGO for at få noget 
mere nærvær og sammenhold ind i arbejdslivet, og 
det er i hvert fald lykkedes. Jeg sætter stor pris på 
det sociale fællesskab og på den tætte kontakt til 
kollegerne, som også er i Frie. Det giver os bare
noget specielt.

Hvad har det sjoveste været?
Vi har haft mange helt fantastiske oplevelser –
faglige som sociale – sammen i sektionen, og jeg 
kan ikke fremhæve nogle mere end andre. I de snart 
29 år, sektionen har eksisteret, har vi fået et hav af 
gode minder og inspirerende viden, som vi kan dele 
med hinanden.

Nævn et eksempel på et af sektionens arrange-
menter
Vi havde blandt andet en meget spændende tur, 
hvor vi var rundt på Læsø. Her så vi den skønne 
natur og hørte om øens historie og de mange 
anekdoter fra forgangstider. Vi besøgte også Læsø 
Saltsyderi. Det var en rigtig god oplevelse for alle 
deltagere, og vi havde en skøn dag med tid til både 
netværk og nærvær.  n

DEMOKRATI
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UDDANNELSE

Fries kurser er både
til gavn og glæde
Trænger du til en opdatering eller til at 
komme lidt ud af kontoret og få ny inspi-
ration? Kurserne i Frie er tilrettelagt efter 
medlemmernes behov og bliver udbudt 
til langt under markedspris.

Gå ind på  frie.dk og se, hvilke kurser, 
der matcher dit behov.

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Dorthe Numelin 
Larsen, Middelfart
Jeg meldte mig til kurset 
”Effektiv brug af Outlook” 
i forbindelse med en orga-
nisationsændring i firmaet. 
Jeg skal fremadrettet kunne 
flere funktioner i Outlook, 
blandt andet kalenderfunktionen, og jeg var også interes-
seret i at kunne bruge Outlook mere effektivt og få inspi-
ration til at kaste mig ud i at afprøve flere funktioner og 
ikke kun bruge det, som jeg plejer.

Kurset var effektivt, og læreren sørgede for, at der ikke 
var spildtid og for megen udenomssnak. Jeg fik god vej-
ledning til de aktuelle udfordringer, som jeg har haft med 
Outlook. Vi var ikke langt inde i kurset, før jeg havde fået 
adskillige funktioner, som jeg kunne bruge i mit daglige 
arbejde – funktioner som jeg ikke anede eksisterede! Vi 
fik også gode råd og tip til, hvordan vi kunne spare tid og 
effektivisere det daglige arbejde. Vi blev udfordret på 
vores vaner – der var bestemt noget at tænke over bag-
efter. 

Jeg har før benyttet mig af Fries kurser og har hver gang 
fået et godt udbytte af kurset, fordi lærerne har været 
dygtige og kompetente. Jeg vil til enhver tid anbefale 
andre at deltage. Det er altid godt at komme ud af konto-
ret et par gange om året og få ny inspiration fra andre.
De udfordringer, andre har, kan man også altid lære af.  
Det giver altid lidt ekstra energi og motivation at være 
sammen med andre på et kursus. Et frisk pust.

Iben Bech, Ferritslev
Jeg deltog i CV-fotografering, og jeg synes, det er en 
rigtig dejlig ting, at min fagforening også udbyder sådan 
en slags arrangementer. Ved fotografen koster det jo en 
formue at få taget portrætbilleder, så jeg synes, det var 
en fin mulighed som nyledig at få et godt billede til min 
LinkedIn-profil.

Samtidig synes jeg også virkelig, at det er skønt, at man 
kan invitere en ven med. Jeg tog af sted med en tidligere 

rigtig god kollega, så det blev også til en 
hyggelig cafe-eftermiddag, og så er det 
bare rart at kunne deltage med en ven.

Ellers har jeg ikke brugt Fries kurser så 
meget, da jeg ikke tidligere har haft brug 
for det, men jeg er generelt meget glad for 
min fagforening og a-kasse, fordi jeg føler 
mig velkommen og hørt og set. Det betyder 
meget, når man har brug for hjælp.

I 2019 er der mere end 50 kurser på programmet. Mød Iben Bech 
og Dorthe Numelin Larsen – to af de mange medlemmer, der har 
deltaget i nogle af årets kurser.
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"Dit indre styresystem" styrer minimum 
80 % af dine tanker, din adfærd og din 
kommunikation. Det er også afgørende 
for, hvilke mål du sætter dig, og hvorvidt 
du når dem. Det påvirker din indre tilstand, 
og hvordan du håndterer forskellige situa-
tioner i livet. Det har afgørende betydning 
for din succes på alle områder af livet både 
privat og karrieremæssigt. 

Få det liv, du ønsker
På workshoppen får du værktøjer til at 
påvirke din indre tilstand, så den passer 
til situationen, samt til at lede dig selv i 
den retning, du ønsker, i stedet for at lade 
tilfældigheder eller andres agenda påvirke 
dig i en forkert retning. At lede sig selv er 
en god forudsætning for at lede dit liv i 
den retning, du ønsker. Hvad enten det er 
inden for salg, projekter, ledelse, forskning, 
effektivitet eller kreativitet. 

Workshoppen indeholder en blanding
af viden, værktøjer og øvelser, herunder
visualiseringsøvelser. Du vil også få histo-
rier fra Charlotte Bangs eget liv som men-
taltræner for elitesportsfolk og job- og 
livscoach.

Til foredraget får du helt konkrete, simple 
værktøjer til at:
• Blive skarpere på, hvad der er vigtigt for 

dig og hvorfor.

• Blive mere bevidst om, hvad der støtter 
og hæmmer dig.

• Påvirke dit indre styresystem, så det 
støtter dig i at nå dine mål.

• Kunne påvirke din indre tilstand, så den 
passer til en bestemt situation/opgave 
(sælge, holde oplæg, skrive en rapport, 
tage en svær samtale, slappe af m.m.).

• Parkere ting, der ikke skal gøres noget 
ved lige nu.

• Være til stede i nuet.

• Mentaltræne til at nå dine mål (teknik-
kerne er fra elitesportens verden).

Værktøjerne er effektive redskaber til at 
programmere "dit indre styresystem" til at 
nå dine mål såvel personligt som karriere-
mæssigt og leve det liv, du ønsker dig.

50,-

At kunne lede sig selv skaber gode forudsætninger for det
gode liv og succes – hvad det end er for dig! Kom og lær, hvordan
du kan lede dig selv og "dit indre styresystem", så det støtter dig i at nå dine mål.

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Led dig selv til
SUCCES
og et godt liv

Gå-hjem-møde i

 oktober

Tid, sted og pris:
Gå-hjem-mødet
varer fra kl. 18.00-20.00
og koster 50 kr. inkl. sandwich
og vand.

08.10.2019:
Frie, Overgade 24,
5000 Odense C.

09.10.2019:
Helnan Marselis Hotel, 
Strandvejen 25, 8000 Aarhus C.

06.11.2019:
MBK, Pilestræde 61,
1112 København K.

07.11.2019:
Østergaards Hotel,
Silkeborgvej 94, 7400 Herning.

Som medlem af fagforeningen 
kan du tage en kollega/ledsa-
ger med til medlemspris.

Kun
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Send løsningen på krydsordet til krydsord@frie.dk og vind SuperGavekort 
Indsend løsningen inden den 5. august 2019, og vær med i lodtrækningen om 500 kr. Vinderen får direkte besked.
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Sommerferie-fornøjelser med rabat
Mangler du inspiration til sjove aktiviteter i sommerferien? Så tag et kig på
Fries gode rabataftaler for hele familien. Der er garanti for gode oplevelser,
uanset om du er til fart og spænding, skøn natur eller god motion.

FIND
RABATTERNE

ONLINE PÅ
FRIE.DK

Læs mere om vores tilbud og find rabatterne på frie.dk under medlemstilbud.

Universe Science Park
Nu kan du som medlem af Frie tage familien med til Universe 
Science Park og opleve Sønderjyllands største og sjoveste ople-
velsespark. Du får 25 % rabat ved køb af op til 6 stk. billetter. 
Glæd jer til at udfordre hinanden i et væld af indendørs akti-
viteter og prøv bl.a. en imponerende flyvetur i verdens første 
ParadropVR eller en hæsblæsende flugt fra månestationen i 
parkens 5D-simulator.

25 %
RABAT

Go high klatrepark
Tag familie, venner eller kollegaer med til Go High klatrepark
og få 30 % rabat på en unik  natur- og actionoplevelse.

Klatreparken har seks klatrebaner med varierende sværheds-
grader og sammenlagt 3.500 meter svævebane, hvoraf den 
længste er på 408 meter. Det giver dig både et adrenalin-kick
og en fantastisk udsigt over skov, sø og Storebæltsbroen.

Du kan også overnatte på Kragerup Gods, som er nabo til klatre-
parken, og spare 10 %.

Godsophold på Kragerup Gods med rabat
Prøv et godsophold, som med garanti giver alle dine sanser en 
oplevelse ud over det sædvanlige. Du får 10 % i medlemsrabat.
Kragerup Gods ligger i de naturskønne omgivelser ved Ruds 
Vedby og byder på alt fra ophold og restaurant til konferencer 
og udendørs aktiviteter.

På godset finder du også klatreparken Go High, hvor du opnår 
30 % rabat.

30 %
RABAT

BonBon-Land
Køb billetter til BonBon-Land og få hele 30 % rabat på dagsbil-
letten i sæson 2019. Børn under 90 cm kommer gratis ind. Op-
lev BonBon-Land med de sjoveste forlystelser for både større 
og mindre børn. 

Når din entré er betalt, er alle forlystelser gratis, og børn under 
90 cm kommer gratis ind.

30 %
RABAT



Få betalt din
husleje eller termin
Bliver du ledig i en periode, skal huslejen eller terminen stadig betales.
Med Fries nye forsikring kan du tegne en dækning på 6.000 kr. eller 
10.000 kr. alt efter dit behov.

Priser 
Huslejedækning på 6.000 kr.: 234 kr. pr. måned.
Huslejedækning på 10.000 kr.: 390 kr. pr. måned.
(Beløbet er fradragsberettiget).
 
Huslejeforsikringen udbetales ved ufrivillig ledighed, og beløbet
er skattepligtigt og udbetales oveni dine dagpenge eller lønsikring
hver måned. Du kan forsikre op til 90 % af din løn.

Bestil forsikringen på frie.dk eller ring til os på 63 13 86 50. 
Du kan også sende SMS Frie4 til 1241, så ringer vi dig op.

Optil 10.000 kr.
ekstra hver

måned

Nyhed:


