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JAN HAR DRØMMEJOBBET

FERRARI
FOREVER
TEST DIN TRIVSEL

Har du det godt på jobbet?

VILD MED VOLT

Kom ind i Danmarks
eneste elbilfabrik
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02 så er det sagt

FERRARI I
FULD FART

Jan Syhler er automekaniker på Danmarks
eneste officielle Ferrari-værksted.

TEKST FORBUNDSFORMAND CLAUS JENSEN
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INDUSTRIEN ER
AFGØRENDE
FOR DEN
02
GRØNNE OMSTILLING
Alle taler om klima og den grønne
omstilling for tiden, og politikerne
sidder lige nu og kigger på mulige
løsninger.
Der er generelt mange ideer og
holdninger til, hvordan vi skal løse
klimakrisen. I Dansk Metal bakker vi naturligvis også op om den
grønne omstilling. Fordi det vil
gavne klimaet, men absolut også
fordi omstillingen vil give tusindvis af gode danske arbejdspladser,
som vil være til gavn for mange
af medlemmerne i Dansk Metal.
Hvis vi gør det klogt, vel at mærke.
Nogle mener, at vi fra den ene dag
til den anden skal være 100 procent grønne.

Det er ikke realistisk, og det
vil ikke være klogt. Hvis vi som
samfund skal nå i mål med den
grønne omstilling, så kræver det
fx. i høj grad en konkurrencedygtig og højproduktiv industri, ny
viden og nye løsninger. At nogle få
mennesker hist og pist ikke spiser
kød er altså ikke det, der batter.
Det, der virkelig betyder noget, er,
hvis vi fx. udvikler en ny og bedre
vindmølle, som vi kan eksportere
til hele verden.
Netop ny udvikling og forskning er jo det, der virkelig vil
bidrage til omstillingen. Det kommer dog ikke af sig selv. Lige nu
har både USA og mange lande
i Asien sat væsentlig flere ressourcer af til forskning, end vi
har i Danmark og i EU. Det går
altså ikke, hvis vi fortsat vil være
i front. Derfor har vi blandt andet
foreslået, at der afsættes væsentlig
flere midler til særligt den tekniske
forskning. Sådan, at vi i Danmark
fortsat kan være i front. Og det skal
vi være.

JEG DUER
IKKE TIL
AT SIDDE
STILLE PÅ ET
KONTOR
Voksenlærling Caroline Gjerløw får både
ansvar og fuld løn under sin uddannelse.
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VOLT PÅ
FRA PLADESMED TIL
VEJENE
SIDE
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LÅSESMED

Garia ved Viborg bygger elektriske
ladvogne og golfbiler.
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ER DU
EGENTLIG
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Find ud af, om du
trives på dit arbejde.
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meter under
Storebælt
Bravidas smede arbejder i
tunnellerne om natten.

04 Input
Nyt udefra

06 Indsigt
Den elektriske fremtid

13 Svendeprøve
Fejlfinding og udmåling

14 Arbejdsmiljø
Tjek, om du har det
godt på jobbet
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18 Karriere
Løn og ansvar som
voksenlærling

20 Karriere
Fra it til auto – og til
it igen

METAL A-KASSE

Kom videre fra ledighed.

22 Profilen
Vild med Ferrari

24 Øjeblikket
På job under Storebælt

30 Overblik

SIDE

38

Nyt fra Dansk Metal

32 Metal A-kasse
Nemmere at være ledig

34 LO Plus
36 På sagen

KRISTOFFER
DYRVIG BRANDT
20 ÅR
Han er snart udlært
som personvognsmekaniker, men
drømmer om
at leve af sine
investeringer.

Påtale, advarsel eller
bortvisning

38 Årgang
Verden set fra
Kristoffer Dyrvig Brandt,
20 år

44 Arbejdsmiljø
Test: Er du okay?

Dansk Metal udgiver tre
magasiner. Industri, Transport
og It, tele & medie. Ønsker
du et andet magasin, end det
du har valgt? Bestil det her:
danskmetal.dk/medlem
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04 input / udefra
TEKST REDAKTIONEN FOTO SIMON FALS

OMTA LE

– DET ER EN BUNDEN
OPGAVE AT GØRE
NOGET VED KLIMAET
OG SAMTIDIG SIKRE
VIRKSOMHEDERS
KONKURRENCEEVNE.
CIRKULÆR ØKONOMI KAN UNDERSTØTTE BEGGE.
Kilde: Cheføkonom Thomas Søby, Dansk Metal,
til csr.dk.
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337
%
81,2

Så meget er salget af elbiler steget i første halvår 2019. Tesla er elbils-favoritten
i Danmark
med
flest
solgte i perioden.
Så
mange år
bliver
danskerne
i gennemKilde:
Danske
Bilimportører.
snit. De
Det
er højere
end nogensinde før.
Kilde: OECD, 2019.
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Klør, skaller eller væsker
din
hud?
Sæt strøm til bilerne
TEMA / ELBILER / LÆS MERE SIDE 06-11

– Eksem er en hudsygdom, vi ser på
stort set alle industriarbejdspladser. Den
rammer altboomer
fra smede,
arbejder
Elbilsalget
somder
aldrig
før i med
skæreolier,
til danske
køleteknikere,
derproduhåndD
anmark, og
Garia, der
terer kølesmøremidler.
Alle, derog
ofte
cerer
små elektriske erhvervsfri-får
våde hænder ser
i løbet
af en
arbejdsdag,
tidskøretøjer,
derfor
gode
mulighe-er
ogsåfor
i risikozonen,
Dorte
der
at køre med siger
ned ad
den Overby
grønne
Pedersen,
der fabrik
er arbejdsmiljøkonsulent
vej.
På Garias
nær Viborg knokleri
Dansk
Metal.
28
ansatte
med at samle både små ladDet gælder
også 49-årige
vogne
og luksuriøse
golfbiler,Leif
der alle
Nielsen.
allergisk
eksem
efter
kører
på Han
el. Defik
små
ladvogne,
som
Garia
at have
i daglig
medNord,
en
har
fået været
en større
ordrekontakt
på til Post
særlig
UV-lak.
Og den
er
ogsåtype
en billig
løsning
for 23-årige
fx større
automekaniker Thor-Patrick Høegh,

SET PÅ FACE B OOK

Dansk Metal: 131 år med seje
faglærte og stærkt sammenhold
– det er da værd at fejre! Da vi
blev stiftet den 20. august 1888,
var sikkerhed på jobbet en by i
Rusland, arbejdstiden tårnhøj
og lønningerne presset godt
og grundigt ned under rimeligt
niveau. Det er nødvendigt at stå
sammen – dengang som nu!
Medlem Poul Petersen: Jeg har
været med fra 1959 og lærling
fra 1955, hvor lærlinge ikke
havde ret gode kår.

    PO
PO DC
DC AST
AST
TI
2% Pod
tilbage

der halvvejs gennem sin læretid udviklede allergi over for kølesmøremidler,
gummi og olie. Det harsom
haftGrundfos,
konsekvenindustrivirksomheder
ser for begge – Park
størstog
for
Thor-Patrick
boligselskaber,
Vej
og lignende,
Høegh,
derleverer
har måttet
opgivetiljobbet
som
Garia
til. Delene
elbisom automekaniker,
som hver dag
lerne
kommer fra 125og
leverandører,
og
skal passe på,samler
hvilkeherefter
stoffer han
bliver
montørerne
bilerne
helt
udsat
for. i hallerne i Viborg. Der er et
fra
bunden
dem begge
temasiderne så
tætMød
samarbejde
medpå
ingeniørerne,
06-11, og bliverklogere
på, hvad
dumed
kan
montørerne
hele tiden
i gang
gøre,
hvis du
har eksem
og ikke hos
at
forbedre
bilerne.
Kom –
indenfor
mindst få gode
rådelbilfabrik
til, hvordan
Danmarks
eneste
og du
blivhelt
kloundgår
gere
på eksem.
elbiler. Side 6-11.

Det forventer vi af
To nye fagbiler
i 3D-print i metal
selvkørende
til industritekniker- og
Capgemini har kortlagt forbrugernes forventninger
til en fremtid med selvkørende
værktøjsmageruddannelsen
biler. Seks ud af 10 foretrækker at sætte

Robotteknologi
i virksomheder
I DR’s podcastserie
jagter
Robotekspert
Søren
Peter
Johansen forJoachim Brandt
Møller
svaret
tæller
bl.a., at
kollaborative robotter
eller
på, hvorfor
batterilevetiden
på
såkaldte
cobots kommer
til at blive vores
vores smartphones
er så dårlig
kolleger
i fremtiden
– og
– og hvad
det gør ved
os.det er kun godt, sig indPå
i en
bil frem
toselvkørende
nye fag i 3D-print
fårfor en
for det betyder mindre nedslidning, højere traditionel bil om bare fem år, og et flertal
eleverne hands-on erfaring
kvalitet og bedre bundlinjer.
Find den,
hvor du hører
Find den,
podcast.
hvor du hører
podcast.

forventer,
bilerne gør livet lettere,
medat3D-metalprintere,
fordi sparer
tid og hjælper
Mange
forbrugere
3D-printklimaet.
vinder frem
i induforventer
samtidig,
de selvkørende
strien.
For at at
sikre
at lærlingenebiler
får en helt
ny rolle
som
arm i
er klædt
på til
denforlænget
udvikling,
forbindelse
med
ærinder,
der vil
møde
dem i hente-bringefremtiden,
situationer
ognu
andre
dagligefor
gøremål.
har de
mulighed
at vælge
fag inden for området.
Kilde: capgemini.com

3
S KA RP E OM
B AT TERI ER

• Prisen på lagring af energi
i lithium-ionbatterier er faldet
76% siden 2012
– og 35% alene
det seneste år.
• Prisfaldet
åbner for at
bruge batterier
som en af flere
lagringsløsninger - fx solceller
og vindmøller
sammen med
batterier.
• Amsterdam
Energy Arena i
Holland har fx
sat 590 bilbatterier sammen i ét
batteri, der kan
holde forsyningen på stadionet
kørende i op til
tre timer.
Kilde: Magasinet Energi
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H AR DU SE T

HALM
STØVOG
OGGYLLE
RØG
BLIVER
TIL
GIVER KOL
FLYBRÆNDSTOF

Én ordning,
to vindere

Med SkyClean-teknologien kan man lave flybrændstof af affaldsprodukter fra landbruget og samtidig binde kulstof i jorden. Danske
eksperter anslår, at landbruget kan reducere udledningen af gasser
med 50 % og levere nok klimaneutralt flybrændstof til at forsyne hele
den danske flytrafik.
Teknologien går ud på, at halm og restfibre fra gylle i en pyrolyseproces (opvarmning uden ilt, red.) omdannes til olie og gas.
For at få den rigtige kemiske sammensætning til flybrændstof
skal olien og gassen fra pyrolyseprocessen have et tilskud af brint fra
havmøllestrøm. Restproduktet fra pyrolysen bliver til såkaldt biokul,
Støv,kan
røg,
gas ogpå
damp
i arbejdet kan
føre til
lungesygdommen
der
spredes
landmændenes
marker
som
gødning. Samtidig
KOL (Kronisk
Obstruktiv
Lungelidelse).
Det er landbrugets
en sygdom, miljøder og
lagres
kulstoffet
i jorden og
dermed reduceres
langsomt ødelægger
lungerne,
kan trække vejret med
klimaaftryk.
Nettoresultatet
er, atsåjoman
merekun
SkyClean-brændstof,
der
stort besvær.desto
Risikoen
er udbredt
mange brancher,
men
produceres,
merefor
COKOL
vi fra iatmosfæren.
Men løsnin2 opsuger
især er
svejserøg,
damp, metalstøv,
og
gen
ikke billigmetalgasser,
- næste forskningsskridt
fremtræstøv,
mod en betonfærdigudvikstenstøv
kan kræver
give KOL.
Derfor skal luftforurening
påmio.kr.
arbejdspladsen
let
teknologi
en investering
fra staten på 400
undgås
eller
fjernes.
Kilde:
Børsen,
DTU og
Landbrug & Fødevarer

En række fagforbund vil skaffe
1.000 flere faglærte gennem
voksenlærlingeordningen. Udover
Dansk Metal står Fagbevægelsens
Hovedorganisation (FH), 3F,
FOA, HK, NNF, Kost- og
Ernæringsforbundet samt Styrelsen
for Arbejdsmarked og Rekruttering
bag kampagnen.
Et af de primære initiativer er
en omfattende opsøgende indsats,
hvor fagforeningerne kontakter
og besøger virksomheder for at
fortælle dem om mulighederne
og fordelene ved voksenlærlingeordningen.
Følg med på voksenlærling.nu

• Start med at erstatte det, der forurener, med mindre forurenende
KARRIEeller
RE arbejdsprocesser.
materialer
• Sørg for at indkapsle materialet eller arbejdsprocessen i et lukket
system.
• Anvend udsugning tæt på forureningskilden.
• Brug personlige værnemidler – især åndedrætsværn.

TILMELDINGEN TIL
UNGDOMSKURSER 2020
ER ÅBEN
INDUSTRITEKNIKERE
FÅR NY SVENDEPRØVE

SVE NDE PRØVE

Tag på ungdomskursus og få kompetencer, du kan bruge på arbejdet, uddannelsen
og privat. Kurserne er for alle medlemmer af Dansk Metal, der er under uddannelse.
Her er nogle af kurserne:

VIDSTE DU…
Autoindustrien
at
Danmark har
var de første
til at
færrest
strømafbruge exo-skeletter
brydelser
i Europa?
til at omkring
afhjælpe22
tunge
Kun
løft og ensidigt
minutter
måtte
gentaget arbejde?
danskerne
i genFx har Hyundai
nemsnit
undvære
udviklet
et exostrøm
i 2018.
Forskelet, der fungerer
syningssikkerheden
somi en årrække
stol til lighar
medarbejdere
i og
get
over 99,99%,
siddende
position
det
giver Danmark
for montage.
førstepladsen.
Kilde: Dansk
dr.dk Energi

En helt ny svendeprøve er i gang med at blive indfaset på
landets
erhvervsskoler. Det sker, fordi der er kommet ny
Iværksætter
bekendtgørelse
forikke
uddannelsen,
resultatet
er, at industriSelvom du måske
er en haj tilog
tal,
jura
teknikernes
svende
prøve bliver
mere
individuel og innovativ.
og forsikringer,
vil kurset
gøre dig
skarpere
Fx
individuelle CNC-opgaver
blevet
tilføjet C-aksepå er
dindeforretningsplan
og sikre, at du
komprogrammering
og spåntagning
roterendeRobotkursus
værktøjer,
mer ét skridt nærmere
drømmenmed
om at
ligesom
af de CNC-fræsede emner fremover
skal og programmerer du robotter
være dinopmåling
egen chef.
Her bygger
gennemføres på en 3-koordinat målemaskine, hvorfra
der Fable
kan Joint og Spins. Robotterne
af typerne
laves
en målerapport. Tiden og vægtningen af de
individuelle
e-Sport
kan
programmeres i Python eller via blokopgaver
er viden
øget, mens
projektopgaven
kommer
På kursetog
fårteoriprøven
du masser af
om takkodning
- alle kan være med uanset niveau.
til
at fylde
mindre. Denne
går samtidig
tikker
og strategier
i et spilunivers.
Der fra
er en bunden opgave
til
en opgave,
der giver eleverne
mulighed
at designe
fokus
på holdrelationer,
gruppedynamik
ogfor selv
Se det
fulde program og tilmeld dig på
og
udvikle en prototype.
Ændringerne
skal bl.a. danskmetal.dk/ungdomskursus
give eleverne
kommunikation.
Efter kurset
har du redska– der er et
mulighed
at tænke
stort
og vise, hvad
berne til atfor
starte
et lokalt
e-sportshold
ogde
se kan.
begrænset antal pladser, og tilmelding foreLæs
mere på iu.dk
professionelle
udøvere spille CS:GO.
går efter først-til-mølle-princippet.
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TEKST LINE JAKOBSEN OG SANDRA MAWANI HOLMGAARD FOTO SIMON FALS
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VEJEN FREM
FOR ELBILER
De danske veje har aldrig lagt asfalt til
så mange elbiler som nu. På Danmarks
eneste elbilfabrik samler montørerne både
elektriske golfbiler og små ladvogne, som
flere kommuner efterspørger. Kom med
ind i hallerne hos Garia.

07
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D

er er kage nedenunder for
at fejre, at vi har gjort det
godt i august, siger en mand,
der stikker hovedet ind i
mødelokalet og kalder på de to
montører, Kim Døssing og Finn
Svendsen. Her hos den danske
elbil-producent Garia fejrer man
sine succeser, da man som nichevirksomhed aldrig helt ved, hvad
fremtiden bringer. Én ting, der dog
står klart omkring fremtiden, er,
at flere og flere køretøjer ude på
vejene vil være drevet af el.
Elbilsalget boomer som aldrig før
i Danmark, og fx har København sat
sig som mål at være CO2-neutral i
2025, hvilket blandt andet betyder,
at kommunen har skiftet dieselog havnebusser ud med eldrevne
alternativer, og at fx låsesmede,
elektrikere og andre leverandører
skal køre i elbiler på kommunale
opgaver.
Derfor ser Garia også gode
muligheder i at producere elektriske

Garia
Utility
• Fås som CE,
L7e og N1
vejgodkendt
• AC electric
drive
• Fra 11-20 hk
• Rækkevidde:
40-100 km
• Topfart:
45 km/t.
• Maks. lasteevne: 788 kg
• Opladningstid: 6-8 timer

Finn Svendsen er ved at
f ærdiggøre en Garia Utilitybil.
Ladet på bilen kan tilpasses den
enkelte opgave og kommer i
mange forskellige udgaver.

erhvervskøretøjer på fabrikken nær
Viborg, hvor 28 ansatte knokler
med at samle både små ladvogne
og luksuriøse golfbiler, der alle
kører på el. De små ladvogne, som
Garia har fået en større ordre på fra
Post Nord, er også en billig løsning
for fx større industrivirksomheder
som Grundfos, boligselskaber,
park- og vejafdelinger og lignende,
som Garia leverer til.

Skræddersyet luksus
Kim Døssing løfter motoren op og
skruer den fast i karosseriet. Han
står for startmontagen af golfbilen,
som omfatter alt fra at skrive stelnummer ind, ordne ledningsnet,
drivlinje, sætte rat, instrumentbræt
og hjul på samt sørge for bremsevæske. Det er med andre ord
grundstammen på golfbilen, som
bygges på Kim Døssings station.
Og når kunden har særlige
ønsker, er det også Kim Døssing,
der lægger et specielt gulv i eller

sørger for, at det rette batteri bliver
installereti. Fx har Garia lige haft en
kunde, der skulle have et specielt
gulv i teak til 100.000 kr. Hvis golfbilen fx skal have en helt særlig
farve, som man ikke har i Viborg,
bliver den færdigsamlet i USA.
Ifølge Kim Døssing er det lige
netop det skræddersyede arbejde,
der gør, at han er glad for at være
hos Garia.
– Vi har tæt samarbejde med
ingeniørerne, og vi forbedrer
bilerne hele tiden. På den måde er
det lidt mere end montørarbejde,
fordi delene ikke altid lige passer.
Det er også her, at min automekanikeruddannelse kommer ind
i billedet, for nogle gange skal vi
fræse noget ud, finde nogle andre
skruer eller rykke et hul, siger den
46-årige montør.
– Vi siger altid, at vi får det
lavet, og det er også det, der gør
det sjovt at arbejde her.

09

En kunde har bestit en
golfbil med et teakgulv,
som matcher i gulvet hans
yacht. Bilgulvet koster
alene 100.000 kr.

Når det skal være
eksklusivt i en golfbil,
kan der fx. indsættes
carbon - som fx. i
denne bil.

2

1
Mekanikere skal
vide mere om
elbiler
Flere og flere el- og
hybridbiler kører rundt på
de danske veje, og det stiller nye krav til mekanikernes kompetencer inden for
service og reparation. Derfor blev der den 1. august
2019 indført obligatorisk
undervisning i bl.a. fejlfinding på elektriske systemer
og sikkerhed på el- og
hybridbiler.
Find den nye uddannelsesordning på iu.dk

3

Renaut Zoe

Top5

Tesla Model S

Mest solgte elbiler
i Danmark

Hver fjerde solgte elbil er
en Tesla Model S

Nissan Leaf

5

4

BMW i3

Tesla Model 3

Kilde: De Danske Bilimportører.
Det samlede salg af biler i perioden 01.01.2000-31.08.2019.

metal / transport / december 2019

10 indsigt / elbiler

Nogle af verdens hurtigste

Smæk på hestekræfterne
Ferrari SF90 Stradale
Plug-in hybrid med i alt 1.000 hk, acceleration fra
0-100 km/t på 2,5 sekunder. Topfart på 340 km/t.
En V8-motor og tre elmotorer.

1.000 hk

Mercedes-Benz EQC 400 Matic
2 elmotorer, batteri på 80 kWh, yder max 408 hk
og har et moment på 760 Nm. Flytter sig 0-100 i
tiden 5,1 sekunder. Topfart 180 km/t.

408 hk

Lotus Evija
4 elmotorer, 2.000 hk (500 hk per motor) og 1.700 Nm.
Topfart på 340 km/t og 0-100 på under 3 sekunder.

2.000 hk

Jaguar I-Pace
2 elmotorer, 400 hk, batteripakke på 90 kWh.
Går fra 0-100 km/t på 4,8 sekunder via et
omdrejningsmoment på 700 Nm.

400 hk

Pininfarina Battista
4 elmotorer, 1.900 hk og drejningsmoment på 2.300 Nm.
Motorerne bliver fodret af en batteripakke på 120 kWh.
0-300 km/t på under 12 sekunder. Topfart på 350 km/t.

Ikke to biler er ens
Der er stort set ikke to golfbiler, der
er ens. Nogle biler har fx bestemte
hastighedskrav, så de kun skal
kunne køre 20 km/t., andre skal
måske kunne køre 60 km/t. Nogle
skal have nummerplader på.
Garias montører gør alt, hvad
de kan, for at imødekomme kundernes ønsker, men der var dog
engang en kunde, der ville have
elkedel i – det sagde de nej til. Til

4.244
Så mange elbiler er der solgt i
Danmark ved udgangen af oktober, hvor der s idste år blev der
solgt 1.100 i den samme periode.
Kilde: De Danske Bilimportører.

1.900 hk

gengæld kan kunderne få køl i
instrumentbrættet og varme i forruden – eller hvad med en golfbil i
fuld kulfiber til 60.000 euro?
Arbejdet med elbilerne minder
på mange måder om arbejdet med
benzin- eller dieselbiler, fortæller de.
– Bremser, hjul, bærearme,
styrekugler, kaliber og så videre er
det samme. Det er bare en elmotor
i stedet for en benzinmotor. Og så
er der en lader og et kontrolpanel,
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der skal styre alt det her, fortæller
Kim Døssing, der har været hos
Garia i halvandet år.
Batteriet, som er samlet, når det
kommer til fabrikken, er på 48 volt,
hvilket svarer til over 1.500 gange
mere energi end batteriet i en
iPhone. Det ligger under sædet og
bliver først tilsluttet til sidst, og på
den måde er det meget sikkert at
arbejde med elbilerne. Derudover
er elbilerne nemme at vedligeholde.

– En benzinmotor består af
mange flere dele end en elmotor.
Og da man tit bruger motoren til
at bremse med i elbilen, så bliver
bremseklodser og -skiver ikke så
slidt. Faktisk så genanvender du
energien, fordi du oplader batteriet, når du bremser (regenerativ
bremsning, red.). Der er heller
ingen udstødning, der skal skiftes,
siger Kim Døssing, inden han
smutter ud for at få noget velfortjent kage.

Få tjek på el- og
hybridbiler
På to AMU-kurser lærer du, hvordan
du på en forsvarlig måde kan lave
serviceeftersyn og finde fejl på
el- og hybridbiler. Du får kompe
tencer inden for batteri- og
opladningsteknologier og viden om
elmotorkonstruktioner. Book dit
eget kursus på amukurs.dk

Kim Døssing
monterer
motoren i en af
Garias golfbiler.

SE HVAD DIN
OVERENSKOMST
ER VÆRD
Se de kontante fordele du får
med Industriens Overenskomst.
danskmetal.dk/okberegner
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svendeprøve / lastvognsmekaniker

13

TEKST LINE JAKOBSEN FOTO SIMON FALS

Via en måleskala udmåles
trianglens
skævhed i
forhold til forreste chassis.

KRONEN
PÅ VÆRKET

Selvom Nikolaj Pilgaard fik en tester med fejl på,
klarede han svendeprøven til topkarakter.

NIKOLAJ PILGAARD
23 ÅR
Læreplads
Ejner Hessel
Silkeborg

Hvad gik svendeprøven ud på?
Jeg skulle lave fejlfinding på ABS/EBS-systemet
på en Krone-trailer og udmåling af styretøjet på dens
aksler og trianglen foran på anhængertrækket. De første par timer brugte jeg på at skrive min fremgangsmåde ned, fordi lærer og censor gerne ville kontrollere, hvordan jeg havde tænkt mig at udføre opgaven.
Jeg startede med fejlfinding på ABS/EBS, fordi jeg
måske skulle bruge nogle komponenter. Jeg målte
ud, og det viste sig, at der ikke var strøm i stikket
til styreenhederne, så jeg skilte stikket ad og kunne
straks se, at plusledningen var fjernet, så den satte jeg
i igen. Så satte jeg testeren på, og der stod, at der var
fejl på en bælgtryksensor, som måler bælgtrykket, når
der kommer læs på. Jeg målte ledningen igennem, og
der var gennemgang. Da jeg skulle til at måle i stikket
ved sensoren, kunne jeg se, at de havde taget noget
fin metaltråd og skubbet det ned, så den var kortsluttet til de to stikben. Fordi jeg havde haft en tester med
fejl, nåede jeg ikke at blive helt færdig med at måle
på akslerne, men jeg kunne forklare præcis, hvad jeg
ville have gjort, så det endte godt alligevel.

Hvad var det sværeste?
Jeg brugte en times tid på at få testeren til at
virke, og derfor nåede jeg ikke at måle på den sidste
aksel. Men læreren kom hen, da jeg stod og kæmpede med testeren, og jeg kunne så forklare, hvad jeg
havde gjort, og han kunne godt se, at det burde virke,
så der måtte være fejl på testeren.
Hvad er dine fremtidsplaner?
Jeg har altid tænkt på at blive selvstændig, men
det kræver rigtig meget, for du skal give garanti på
dit arbejde, og det kan koste dig dyrt. Konkurrencen
i autobranchen er også ret stor her i Silkeborg, så
indtil videre bliver jeg hos Ejner Hessel. Jeg havde
nogle krav, inden jeg skrev under på kontrakten, og
det var blandt andet, at jeg gerne vil blive ved med at
videreuddanne mig. En måneds tid efter, at jeg blev
svend, spurgte min arbejdsgiver, om jeg ville have
fartskriverautorisation. Jeg kører også vagtvogn og
assisterer lastvogne, som bryder ned på vejen, så jeg
bliver ved at med lære nyt.

Svendeprøve
Lastvogns
mekaniker
Syddansk
Erhvervsskole,
Vejle
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14 arbejdsmiljø / trivsel eller ej
TEKST TROELS KØLLN ILLUSTRATION MICHAEL WERGE

ER DU OKAY?
I en travl hverdag kan det være
svært at stoppe op og mærke, om
du og kollegerne egentlig har det
14
godt på jobbet.

D

in chef forlanger overarbejde
fra den ene dag til den anden.
Du får ikke tid nok til at løse
dine opgaver ordentligt. Og
din kollega snerrer ad dig, når du
beder om hjælp. Det er nogle af de
problemer med arbejdsmiljøet, der
med tiden kan gøre dig stresset –

og som rammer de arbejdspladser,
hvor Dansk Metals medlemmer
arbejder.
Faktisk er det næsten hver
anden arbejdsplads, der har problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Det sagde Dansk Metals
arbejdsmiljørepræsentanter i en

NÆSTEN HVER ANDEN
ARBEJDSPLADS HAR
PROBLEMER MED DET
PSYKISKE ARBEJDSMILJØ.
Arbejdsmiljørepræsentanter, LO-undersøgelse.
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stor LO-undersøgelse fra
sidste år.
Men hvordan tager du egentlig
temperaturen på, om du har det
godt på jobbet? Og om dine kolleger trives?
Noget af det, du skal holde særligt øje med, er, om du fx begynder
at spise mindre eller måske mere
usundt eller om du drikker og
ryger mere.
Andre faresignaler er også, hvis
du har svært ved at falde i søvn
eller vågner meget i løbet af natten, måske bliver du lettere vred
og kommer oftere op at skændes,
og du bruger mindre tid på dine
fritidsinteresser.
Tænk også over, om du selv
eller kollegerne begynder at opføre
sig anderledes end normalt.
– Det er et dårligt tegn, hvis
den kammerat, der normalt laver
jokes i frokostpausen, pludselig
begynder at spise for sig selv. Eller
hvis han oftere melder sig syg. Det
er den ændrede adfærd, der kan
være tegn på, at han ikke har det
godt, forklarer René Florczak, der
er organisationscoach og souschef

i rådgiverfirmaet Avidenz, som
hjælper virksomheder med at
skabe trivsel på arbejdspladsen.

Hvad fortæller du din
ægtefælle?
Du kan også holde øje med, hvordan du taler om dit job til familie
og venner.
– Det er et godt tegn, hvis du
stolt har lyst til at fortælle din
ægtefælle og børn om, hvad du har
lavet på jobbet. Det gør man kun,
hvis man er glad og tilfreds med
sit arbejde, siger René Florczak.
Tænk også over, om I har et
godt fællesskab på arbejdspladsen.
Ikke bare socialt, men også når I
arbejder sammen om en opgave.
En nem tommelfingerregel er,
at ledelsen skal indrette arbejdet
sådan, at du og dine kolleger kan
løse jeres opgaver ordentligt, siger
René Florczak.
– Er I for få ansatte til at løse
opgaverne? Bliver materialerne
altid forsinkede? Er din leder ikke
klar i spyttet, når han beskriver
opgaverne? Er dit værktøj ikke i
orden? Hvis det er tilfældet, kan
det skabe et pres, der ikke er sundt,
siger han.
Omvendt har du det formentligt
godt på jobbet, hvis ovenstående
fungerer. Hvis du føler, at der er
brug for dig, og at din leder roser
dig, når du har gjort et godt stykke
arbejde. Og hvis du hygger dig
med dine kolleger, og der hverken
er for travlt eller ikke nok at lave.

5 go’e
Kend det gode job

Hvad kendetegner et job, hvor
du har de bedste muligheder for
at trives?

1
2

Du skal have indflydelse på
dit arbejde
Der skal være forudsigelighed på arbejdspladsen,
fx gennem information om
forandringer

3
4

Du skal have opbakning fra
kolleger og ledere

Din indsats skal belønnes
retfærdigt, uanset om det
er med løn, frynsegoder eller
anerkendelse

5

 ravene i arbejdet skal
K
hverken være for høje eller
lave.

Kilde: Avidenz, NFA
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16 arbejdsmiljø / trivsel eller ej

TEST DIN
TRIVSEL
16

Hver 6. ansatte i
transportbranchen
har været udsat for
mobning det
seneste år

91 ansatte i transportbranchen anmeldte en
psykisk arbejdsskade i
2017

Hver 2. har følt sig
stresset på grund af
arbejdet inden for de
seneste to uger

Dansk

ringer

Metal
til...

Medlemmer i transportbranchen kontakter især
Dansk Metal for at få
hjælp til at håndtere
mobning og chikane

17

Giv hvert punkt et
point mellem 0 og
10, hvor 10 er
bedst. Tæl
sammen, og aflæs
din trivsel nederst.

metal / transport
industri / december
/ december2019
2019

18 karriere / voksenlærling
TEKST TROELS KØLLN FOTO SIMON FALS

”WOW,
DET HER ER
LIGE MIG!

18

Caroline Gjerløw kom i problemer, da
hun som ufaglært og mor til to blev ledig.
Løsningen var at blive voksenlærling. Det
giver løn under hele uddannelsen og gode
jobmuligheder bagefter.

H

un var ung og skulle egentlig
bare spare sammen til en
rejse med en veninde efter
gymnasiet. Men da først
pengene fra jobbet på slagteriet
begyndte at tikke ind, var de svære
at slippe igen. Årene gik. Caroline
Gjerløw fandt en kæreste og fik
børn – og så klappede fælden.
– Jeg mødte klokken halv syv,
så jeg kunne ikke nå at aflevere
børn om morgenen. Min mand
arbejdede på Sjælland, så han
kunne heller ikke. Jeg blev nødt
til at stoppe på jobbet. Så stod jeg
pludselig der som arbejdsløs uden
uddannelse, forklarer Caroline
Gjerløw.
Hun søgte alle de job, hun
kunne komme i tanke om. Men
som ufaglært var der intet at
komme efter. Og med hus og børn
havde hun ikke råd til at gå tilbage
på skolebænken på SU.

Jobmuligheder i sigte
Løsningen var at blive voksenlærling. Her kunne hun få fuld løn
under hele uddannelsen, lære et
spændende fag, og det gav også
gode jobmuligheder. Caroline
begyndte derfor på uddannelsen
som industritekniker.

– Da jeg startede, tænkte jeg
bare: Wow! Det her er lige mig.
Jeg duer ikke til at sidde stille på et
kontor, og her kunne jeg virkelig få
noget fra hånden. Det gav mening,
siger Caroline Gjerløw.
I dag er hun voksenlærling i
virksomheden Kyocera Unimerco,
som Metal Herning har et nært
samarbejde med blandt andet om
voksenlærlinge.
– I vores område bidrager
ordningen til en positiv udvikling i forhold til at få flere ind på
erhvervsuddannelserne og dermed
imødekomme virksomhedernes
behov for faglært arbejdskraft,
fortæller afdelingsformand, Metal
Herning, Egon Nykjær.
Hos Kyocera Unimerco laver
Caroline Gjerløw skæreværktøjer –
lige fra metalbor til bilindustrien til
klinger til en træfabrik.
– Vi arbejder med meget stor
præcision. Tingene skal være præcise ned til én hundrededel af en
millimeter. Det bliver meget nørdet, og det elsker jeg, siger hun.

Erfaringen er godt for
virksomheden
Caroline Gjerløw har på fire år været
i skole i bare 35 uger. Resten af tiden

Det vinder
lærlingen
En voksenlærling får:
• Gode beskæftigelsesmuligheder
i fremtiden
• Bedre faglige kompetencer
• Papirer på kompetencer
• Job og uddannelse på samme
tid
• Forbedring af indkomst
muligheder

Det vinder
virksomheden
For virksomheder betyder
voksenlærlinge:
• Opkvaliﬁcering og fastholdelse
af medarbejdere
• Tiltrækning af nye medarbejdere
• Imødekommelse af virksomhe
dernes rekrutteringsudfordringer
• Fleksible uddannelsesforløb

19
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JEG DUER IKKE TIL AT SIDDE
STILLE PÅ ET KONTOR, OG
HER KUNNE JEG VIRKELIG FÅ
NOGET FRA HÅNDEN.
Caroline Gjerløw, industritekniker.

Sådan fungerer det
Alle over 25 år kan blive voksenlærling. Men hvis
virksomheden skal have tilskud til din løn, kræver
det, at du opfylder ét af tre krav:
• Er ufaglært
• Er ledig med en forældet faglært uddannelse
• Er faglært og har været ledig i mindst 6 måneder
Hvis din virksomhed får tilskud, har du samtidig
krav på at få mindstebetalingen for en ufaglært på
området.
Læs mere på voksenlærling.nu

CAROLINE
GJERLØW
33 ÅR
Uddannelse
Industritekniker
Læreplads
Kyocera
Unimerco
Skole
Herningsholm
Erhvervsskole

arbejder hun i Kyocera Unimerco,
der for tiden har hele tre voksenlærlinge. Her har hun opgaver på
linje med resten af firmaets fastansatte.
– Vi fungerer mere eller mindre
som almindelige medarbejdere,
der bare lige skal lære det. Og som

voksenlærling kommer du med
noget erfaring i bagagen, der gør,
at du tænker over tingene en ekstra gang, når du går i gang med
arbejdet, siger Caroline Gjerløw.
Derfor kan voksenlærlinge
hurtigt få ansvar på arbejdspladsen, mener hun.

– I mine øjne er det en klar fordel for virksomheden også at tage
voksenlærlinge. Selvfølgelig skal vi
læres op, men vi er også klar til at
hjælpe godt til i produktionen.
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danskmetal.dk/
workshop
Book din næste
workshop.

20 karriere / brancheskift
TEKST LINE JAKOBSEN FOTO SIMON FALS
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FRA IT TIL
AUTO – OG
TILBAGE
IGEN
Carsten Theisel skiftede først fra it-branchen til
autobranchen – og nu er han tilbage i it. Han drømmer
om lederansvar, og han øjner gode chancer hos YouSee.

E

gentlig startede Carsten Theisel
som it-supporter, så tog han en
HF, og så uddannede han sig til
autoteknolog. Carsten Theisel
så nemlig nogle flere muligheder
og udfordringer i autobranchen
end i it-branchen på det tidspunkt.
Men han drømte om mere udvikling og ansvar, så da han hørte om
Metal A-kassens it-temadag, hvor
der var mulighed for at komme på
virksomhedsbesøg hos YouSee,
blev han nysgerrig. Han så nogle
muligheder hos YouSee, som han
gerne ville prøve af.
– Jeg kan godt lide den måde,
man arbejder på i it – det er både
noget med mennesker, psykologi,
salg og arbejdsmiljø. Jeg er jo
kommet ind på gulvet og vil gerne
arbejde mig op, og det, mener jeg,
vil give mig en langt bedre forstå-

else af de mennesker, jeg får under
mig i fremtiden, siger Carsten
Theisel, der er 33 år og i dag arbejder som kundeservicemedarbejder
hos YouSee Kundeservice i Aarhus.

Ikke bare telefonsalg
It-temadagen var afgørende for
Carsten Theisels valg om at skifte
branche. Han fik blandt andet
information om, hvad et job hos
YouSee indebærer – og blev glædeligt overrasket.
– Jeg fandt ud af, at YouSee
arbejder langt mere med kundesupport, og det handler ikke
kun om salg. De forsøger at gøre
produkterne og ydelserne gode,
og man skal sælge på baggrund
af, hvad kunden har behov for. På
temadagen lærte vi også noget
om, hvordan det her kæmpe store

På ittemadagen
får du
• Indblik i virksomhedernes krav til
it-medarbejdere

netværk af mennesker arbejder. Man
• Klarhed over dine
sidder jo i nogle
kompetencer
store teams, der kan
have det rigtig sjovt
• Personlig sparring
sammen, og det er
• Redskaber til at finde
meget socialt, slutbrugbar viden om
ter Carsten Theisel,
virksomheder og
der ikke fortryder, at
mulige job
han kastede sig ud i
noget nyt.
• Oplæg fra virksom– Jeg var meget
heder eller erhvervsnervøs for at skifte
skoler
branche og starte
forfra igen, men jeg
føler, at jeg passer
ind, og jeg føler, at der er udfordringer og noget, som jeg ikke
lærte før. Det er langt mere spændende.

SKAL
JOBBET
FINDE
DIG?
Så brug Metal JobService
danskmetal.dk/jobservice

1.074

MEDLEMMER
HAR FÅET JOB GENNEM
METAL JOBSERVICE
I PERIODEN 1. JANUAR TIL
31. OKTOBER 2019
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22 profilen / automekaniker
TEKST LEA PAGH FOTO SIMON FALS

Verdens fedeste biler. Det tænker automekaniker Jan Syhler
hver eneste dag i værkstedet hos Formula Automobile.
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D

en blanke lak gav næsten genskin i teenagerens
øjne, når han kiggede op på plakaten, der prydede væggen i hans værelse. Den Ferrari F40 var
drømmen! I dag er drømmen på mange måder
gået i opfyldelse for den 42-årige automekaniker
Jan Syhler. Hver dag roder han nemlig med nogle
af verdens mest eksklusive biler i Danmarks eneste
autoriserede Ferrari- og Maserati-værksted, Formula
Automobile, der også er officiel importør og forhandler af de to bilmærker i Danmark. I det højloftede
værksted er Jan Syhler i gang med at udskifte et kølerør i en Ferrari 308 GTB fra 1976.
– Prøv at se under bilen. Den er helt glat for at have
så lidt vindmodstand så muligt. De nyere modeller
bliver testet i vindtunneller, så man er sikker på, at de
er så hurtige som muligt, fortæller Jan Syhler og giver
bilen et kærligt klap.
Formula Automobile er netop flyttet ind i det 8.500
kvadratmeter store, arkitekttegnede bilhus ved Lyngby.
At træde ind på Jan Syhlers arbejdsplads er som at gøre
sin entré på et eksklusivt hotel med skinnende gulve,
egen bar med krom, glas og bløde designermøbler.
Kantinen hedder Osteria Formula og ligner en luksus
restaurant, og i det museumslignende bilgalleri, Race
and Legends, er pokaler og racerbiler fra Formula Automobiles eget racingteam, Formula Racing, udstillet.

Kræver meget viden
Da Jan Syhler havde første arbejdsdag hos Formula
Automobile for 14 år siden, var de kun to mekanikere
på værkstedet. I dag er de fem og en lærling.
– Vi var de eneste to i Danmark, så jeg følte mig
meget beæret over, at jeg kunne arbejde med de her
fine sportsvogne, som jeg altid har drømt om, at jeg
gerne ville. Det tænker jeg stadig over den dag i dag
og tager det ikke for givet, når jeg møder ind. Fra man
træder ind, er det bare en fed oplevelse med det nye
værksted, siger Jan Syhler og peger på de nye lifte, 12

Jan Syhler skal i gang med at udskifte
et kølerør i en Ferrari 308 GTB fra 1976.
Bilens karosseri er udelukkende lavet af
glasfiber, hvilket giver den en meget let
vægt på 1.050 kg. Der blev produceret
2.897 Ferrari 308 GTB fra 1975 til 1980,
og kun 808 af dem var lavet af glasfiber.

JAN SYHLER
42 ÅR
Uddannelse
Automekaniker
Stilling
Automekaniker
i Formula
Automobile

i alt, hvoraf hver mekaniker har sin
egen diagnoselift og en servicelift.
Selv om det er biler i den absolutte luksusklasse, har Jan Syhler
mange helt almindelige opgaver
såsom at skifte en vandpumpe.
Men så alligevel:
– Nogle ting er mere komplicerede, og arbejdet med bilerne er
mere omfattende. Fx skal man med
nogle enkelte af de ældre modeller ved et tandremsskift have hele
motoren ud i en bænk. Så trækker
du motor, gearkasse, fjederben, ja,
hele bagenden skal ud, så man kan
servicere den, siger han.

23

– Det kræver, at jeg skal have
meget viden om det, jeg laver.
Motorerne er også typisk større
end i almindelige biler, V8-motorer
eller V12. Så projekterne varer
typisk længere, nogle gange i flere
dage eller over en uge. Det er en
udfordring, men det er også noget
af det, jeg godt kan lide.

Sparrer med kolleger fra
hele verden
For at være klædt godt på til at servicere de seneste Ferrari- og Maserati-modeller er Jan Syhler på kursus i enten Italien eller England flere

gange om året, hvor han mødes
med mekanikere fra hele verden. De
sidder både på skolebænken og er
i værkstedet og fejlsøge på de nye
modeller, hvor der er lagt fejl ind.
– Så netværker man og får faglig
sparring - det er guld værd. Mange
af bilerne er unikke, og derfor ser
man dem ikke lige i hverdagen, så
det er godt at få sparring fra sine
kolleger, siger Jan Syhler.
Det er dog en Toyota, der står
hjemme i Jan Syhlers garage, men
som i alle andre værksteder testkører
han bilerne. Han har selv flere favoritter, men én model står stærkest.

– Min favorit er en Ferrari
 cuderia, der er produceret fra
S
2007 til 2009, for den er der noget
rigtig fint over. Bare lyden fra den!
Og gearskiftet, som er på 60 millisekunder – hvor en Formel 1-bil
dengang var på 30 millisekunder –
det er så hurtigt, og så er det stadig
manuel gearkasse, men som styres
af en hydraulisk aktuator, som bliver betjent af skifte-paddles, der er
monteret bag rattet. Tænk, at man
kunne overføre så meget teknik fra
Formel 1 dengang, hvor bilen var i
produktion!

Ferrari 308
GTB, 1976
•2
 ,9 l, V8-motor tvær
gående midtmotor
med baghjulstræk.
•2
 52 HK
•F
 emtrins manual
gearkasse
• Akselafstand
2.340 mm
•L
 ængde 4.230 mm
•B
 redde 1.720 mm
•H
 øjde 1.120 mm
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24 øjeblikket / 75 meter under Storebælt
TEKST/FOTO CARSTEN BUNDGAARD

HVEM Xxx
HVAD Xxx
HVOR Xxx
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TUNNELLEN

Klokken er 22. Trolje 419,
der er et lille lokomotiv,
fragter mandskab og mate
riel fra Korsør ind i den lidt
over otte kilometer lange
Østtunnel under Storebælt.
Tunnellen til togtraﬁk består
af to adskilte tunnelrør med
ét spor i hver. De to tunnel
rør er forbundet af 31 tvær
tunneller, der dels fungerer
som ﬂugtveje, dels rummer
vigtige installationer. I nat
skal blandt andre smedene
Poul Brandt og Morten
Vestmose fra Bravida ind i
tværtunnel nummer syv og
reparere et sæt døre, der
med tiden er blevet slidt af
det salte klima. Smedenes
arbejde er livsvigtigt: Tun
nellen skal være tiptop, så
de over 20.000 daglige
togpassagerers sikkerhed er
i orden.
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NØDSTRØM
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Når det lyser rødt
over døren ind til
tunnellen, hvor
togene kører,
er det strengt
forbudt at åbne
døren. Klokken
er 23.55, og i det
fjerne buldrer
IC3toget fra
Nyborg.

NATARBEJDE
Morten Vestmose
og Poul Brandt
skifter pakninger
på døren ind til
tværtunnel syv.
Pakningerne
smuldrer over
tid på grund af
det salte klima
75 meter under
Storebælt.

ITU
Lejerne i døren
i tværtunnel
syv er helt øde
lagte. Lejerne
har siddet der
siden tunnel
lens indvielse i
1997.

SIKKERHED
Troljen bliver bugse
ret på plads, og Per
Rich (th) og Peter
Kristensen (tv) kravler
op på liften og gør
klar til at afmontere
en ventilator, der skal
på værksted. I hvert
tunnelrør er der 80
ventilatorer, som sør
ger for, at dieselrøgen
fra togene bliver suget
ud af tunnellen.
Peter Kristensen har
arbejdet hos Bravida
i 2 1/2 år og forklarer,
at nogle af fordelene
ved at arbejde på
Storebælt er, at der
er stort fokus på sik
kerheden, og at der
ikke er det samme
tidspres som på andre
arbejdspladser, så
han og kollegerne
kan gøre deres job
ordentligt.
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STÅLFAST
Dørene imellem
de to tunneller ser
ikke ud af meget,
men de er både
komplicerede og
dyre. De er lavet
i syrefast stål og
koster omkring
1 mio. kroner styk
ket. Der er i det
hele taget strenge
krav til de mate
rialer, der bruges,
for de skal kunne
holde til forhold,
der ellers ville
nedbryde mange
materialer.

FIND FEJLEN
Per Rich, der er uddannet maskin
arbejder, lytter med en dbmåler og
et apparat, der kan måle ampere
forbrug, til hver enkelt ventilator for
at høre, om de fungerer optimalt.
I denne ventilator er lejerne ved at
gå, så Per Rich og Peter Kristensen
afmonterer ventilatoren, så den kan
komme på værksted.

PÅ SKINNER
Knud Nielsen
kører troljen frem
og tilbage mellem
de tværtunneller,
hvor der arbejdes
med vedligehold.

RETUR
Klokken er
22.50. Tog
traﬁkken i det
ene af tunnel
rørene lukkes
for natten. I
nat arbejder
mændene nede
i tunnellen,
andre dage er
de oppe i bro
ens 254 meter
høje pyloner.
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danskmetal.dk/
karriereplan

30 overblik / indefra

Kom i gang med
efter- eller videreuddannelse.

TEKST REDAKTIONEN FOTO SIMON FALS

ML-PRISE N

Ret dine data
Dansk Metal vil gerne informere dig om det sidste nye
inden for dit fag og om de
fordele, dit medlemskab giver
dig. Det kan vi kun, hvis vi
har din korrekte mail, dit
mobilnummer og kender din
stilling. Tjek dine data her:
danskmetal.dk/minedata
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Hej.
Er du smed?
It-supporter?
Mekaniker?

ÅRETS DYGTIGSTE
LÆRLINGE
FIK ML-PRISEN
En række af landets dygtigste lærlinge indenfor
metalindustrien blev hædret med ML-prisen i september.
ML-prisen (Metalindustriens
Lærlingepris) er en anerkendelse af det hårde
arbejde, lærlingene har lagt
i deres uddannelser, og
de krav, der stilles til både
faglighed og præcision. For
at kunne komme i betragt-

Skift
betalingsmetode

FRA ARK IVE T

Hvordan vil du
betale?
Nu kan du betale dit kontingent til Dansk Metal med
MobilePay og betalingskort.
Skift fx til MobilePay. Så har
du altid overblik over dine
betalinger.
Vælg din betalingsmetode
let og enkelt. Hav dit NemID
klar, hvis det er første gang, du
logger ind på hjemmesiden.
danskmetal.dk/skiftbetaling

”Atmosfæren var god, men spændt”.
Sådan starter artiklen om overenskomstforhandlingerne af Dansk
Metals forbundsformand, Max
Bæhring og Dansk Industris direktør,
Hans Skov. Forud havde CO-industris
formand, Max Bæhring, sørget for at
”fraluge de værste ukrudtsblomster
fra forhandlingsstoﬀet”.
Metal nr. 1 1993.

ning til ML-prisen skal
lærlingen have topkarakteren 12 til svendeprøven og
desuden have udmærket
sig som både en god kollega og samarbejdspartner.
Lærlingene skal indstilles af
både praktikvirksomhed og

erhvervsskole for at komme
i betragtning til prisen.
ML-prisen uddeles af
Metalindustriens Uddannelsesudvalg i samarbejde
med Dansk Metal, TEKNIQ
Arbejdsgiverne og DI.

DE T TALE R VI O M
Den nye ferielov
Dansk Metals Medlemskontakt har fået en
masse spørgsmål om ferieloven, der træder i
kraft 1. september 2020.
- De enkelte medlemmer vil gerne være helt
sikre på reglerne i forhold til deres egen konkrete
situation. Det fortæller vi meget gerne om. Der
har også været mange spørgsmål, om de overenskomstmæssige fridage, feriefridagene og
fritvalgslønkontoen bliver berørt. Det gør de ikke,
fortæller Aase Nielsen, daglig leder i Medlemskontakt. Du kan læse mere om overgangsordningen og den nye ferielov på danskmetal.dk/ferie
Medlemskontakt:
Telefon 3363 2000 mandag til torsdag kl. 13-17.

danskmetal.dk/
jobservice
Skal Jobbet
finde dig?
Brug Metal
JobService.

danskmetal.dk/
lontjek
Der er fejl på alt for
mange lønsedler.
Lad os tjekke,
at du får rigtig løn,
pension og tillæg.

Fakta om overenskomsterne



F ø lg Claus J ensen på Fa cebook

DE GODE TIDER
SKAL BRUGES
KLOGT, FOR AT
DANSKE LØNMODTAGERE OG
VIRKSOMHEDER
OGSÅ I FREMTIDEN KAN
STÅ STÆRKT
I DEN HÅRDE
GLOBALE
KONKURRENCE.
Claus Jensen, forbundsformand Dansk Metal, og Simon Kollerup, erhvervsminister.
Debatindlæg i JyllandsPosten 4. oktober 2019.

På okfakta.dk kan du kan finde en masse nyttig viden om industriens overenskomster. Siden er for medlemmer, tillidsvalgte og
alle andre interesserede, som gerne vil følge med i de kommende
overenskomstforhandlinger og blive klogere på, hvordan overenskomsterne bliver til.
I foråret 2020 skal alle de store overenskomster på det private
arbejdsmarked fornys. Industrioverenskomsterne er dem, der bliver
indgået forlig om først.
– Vi vil gerne hjælpe alle interesserede på vej til at kende overenskomsterne bedre og forstå de forhandlinger, som ligger bag. Derfor
har vi sammen med medlemsforbundene i CO-industri lanceret
denne hjemmeside, og navnet OK Fakta er helt bevidst. Vi vil
nemlig gerne øge vidensniveauet om overenskomsterne og gå
ind i debatter om dem på et sagligt grundlag bygget på fakta, siger
CO-industris formand og forbundsformand for Dansk Metal, Claus
Jensen, om baggrunden for hjemmesiden.
okfakta.dk

Kom gratis til ishockey
Ishockeysæsonen 2019/2020 er i fuld gang. Som medlem af Dansk
Metal har du gratis adgang til alle kampe i grundspillet, og du kan
tage en ledsager med, uden at det koster ekstra. Du får også 30 %
rabat på din billet til slutspilskampe (én billet per kamp).
Læs mere og find billetter på danskmetal.dk/metalligaen
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danskmetal.dk/akasse
Med Metal A-kasses
Akasses joblog
kan du nemt og hurtigt overføre
spændende job
jobo
opslag
pslag fra
Metal JobService til jobloggen.

32 a-kasse / nyt

FÆRRE KRAV OG
MERE FLEKSIBILITET

De nye regler skal
gøre det mere
enkelt og ﬂeksibelt
for dig at ﬁnde dit
nye job
danskmetal.dk/
dagpenge

NYE ÆNDRINGER FRA
1. JANUAR 2020. SE, HVAD
DE NYE ÆNDRINGER
BETYDER FOR DIG OG
32
DINE DAGPENGE.
FLEKSIBLE SAMTALER

SAMTALER I
JOBCENTERET
BLIVER MERE
FLEKSIBLE
Dine individuelle samtaler i
jobcenteret i løbet af de første 6
måneder behøver ikke længere
at blive holdt hver måned som
tidligere. I stedet kan dine fire
samtaler i jobcenteret placeres,
så det passer bedst muligt ind i
dit forløb.
Udover de fire samtaler skal
du også til fællessamtaler.
Din første fællessamtale med
jobcenter og a-kasse skal bare
holdes inden, du har været
ledig i 3 måneder. Den anden
fællessamtale skal holdes mellem 3-6 måneders ledighed.
Ret og pligt til tilbud –
ensretning på tilbud
Din alder afgør ikke længere,
hvornår du har ret til at få tilbud
fra jobcenteret. Fra 1. januar
2020 har du ret til tilbud allerede
i løbet af de første 6 måneders
ledighed. Det kan være tilbud om
virksomhedspraktik, ansættelse
med løntilskud, vejledning og
opkvalificering eller nytteindsats
hos offentlige arbejdsgivere.
Som ledig skal du altid tage
imod det tilbud, jobcenteret har
til dig.

FÆRRE KLIK

IKKE REGISTRERE
JOBSØGNING
HVER 7. DAG
Du skal ikke længere klikke på
7-dages knappen på jobnet.dk hver
uge for at registrere, at du er aktiv
som jobsøgende. Knappen bliver
nemlig fjernet for at komme unødig registrering til livs.
Men du skal stadig joblogge i din
Metal Joblog mindst én gang om
ugen. Det vil sige, at du stadig skal
registrere dine søgte job, uploade
jobansøgninger osv. i din joblog.
Husk, at du også stadig skal
afmelde dig som ledig, når du har
fået et job på fuld tid.
Se mere på
danskmetal.dk/joblog

FÆRRE KRAV

INGEN PLIGT TIL
JOBSØGNING,
HVIS DU HAR
FULDTIDSJOB OM
6 UGER
Ved du, at får du et fuldtidsjob inden for
de næste 6 uger, bliver du fritaget for at
være aktivt jobsøgende. Du behøver ikke
at søge job, skrive ansøgninger, møde
op til samtaler, joblogge, deltage i tilbud
om fx opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.
Det gælder også, hvis du snart skal på
efterløn eller pension, på barsel eller
fleksydelse.
Henviser jobcenteret eller a-kassen dig
til et job, inden du starter på dit fuldtidsjob, skal du dog tage det.

DAGPENGE I JULEN

SÅDAN SIKRER DU DIG
DAGPENGE I JULEN
Julen nærmer sig, og vi vil gerne sikre os, at du får dine
penge den 30. december 2019. Du kan udfylde og indsende
dit ydelseskort fra torsdag den 19. december 2019, og du skal
senest indsende det den 23. december 2019 inden kl. 12.00.
Så er du sikker på udbetaling den 30. december 2019.
Indsender du ydelseskortet senere, kan vi først udbetale dine
ydelser den 3. januar 2020. Det betyder også, at vi ikke må
bruge dit skattekort for 2019, og derfor kan du ikke få skattefradrag på denne udbetaling.

danskmetal.dk/
udbetaling
Få svar på, hvornår
du kan udfylde dit
ydelseskort, og
hvornår pengene
er til rådighed.

danskmetal.dk/
booking

KONGRES 2020

METALARBEJDERNES
ARBEJDSLØSHEDSKASSES DELEGERETMØDE 2020
Metal A-kasse indkalder til delegeretmøde,
der afholdes
onsdag den 16. september 2020 kl. 09.00
Aalborg Kongres & Kultur Center
Europa Plads 4
9000 Aalborg

VOKSENLÆRLING

BLIV VOKSENLÆRLING
SOM LEDIG
Som ledig kan du blive voksenlærling, hvis du er fyldt
25 år. Arbejdsgiveren kan
samtidig få tilskud til lønnen,
når de indgår en uddannelsesaftale med dig som ledig.
Er du faglært, skal du have
været ledig i mindst 6 måneder. Er du ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse, er der ingen krav om,
at du skal have været ledig i et
bestemt stykke tid.
Se mere på danskmetal.dk/
voksenlaerling

1.074
MEDLEMMER
HAR FÅET NYT
JOB MED METAL
JOBSERVICE FRA
JANUAR TIL
OKTOBER 2019.

TILMELD DIG PÅ
DANSKMETAL.DK/
JOBSERVICE
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Ledig? Book
dine samtaler og
workshops her.

Delegeretmødet sammensættes i overensstemmelse med a-kassens vedtægter.
Delegeretmødets dagsorden er foreløbig
fastsat som følger:
1. Delegeretmødets konstituering
2. Beretning
3. Regnskaber
4. Forslag
5. Valg af formand, næstformand og
hovedkasserer
6. Valg af revisorer
7. Fastsættelse af næste delegeretmøde
8. Eventuelt
Forslag til behandling under punkt 4 skal
være modtaget af
Hovedbestyrelsen senest fredag
den 11. maj 2020 på adressen
Metal A-kasse
Hovedbestyrelsen
Molestien 7
2450 København SV
eller på a-kassen@danskmetal.dk

Kontakt
Har du spørgsmål om dagpenge, efterløn eller
andet, så kontakt os på telefon 3363 2200
Mandag-torsdag 8.30-17.00
Fredag
8.30-14.00
Du kan også finde din lokale afdeling på
danskmetal.dk/finddinafdeling

HELT KLAR TIL
STØRRE ANSVAR
1. januar 2020 får Dansk Metal den
fulde kontakt med vores medlemmer i de første tre måneders ledighed. Det har vi arbejdet for politisk
i årevis, og nu er muligheden her
endelig.
Med de nye regler undgår vores
ledige medlemmer dobbeltforløb
med samtaler i både a-kassen og
i jobcentret. Nu kan ressourcerne
bruges der, hvor det giver bedst
mening.
Med opgaven følger nye krav.
Dem er vi dog helt klar til. Vi har det
seneste år arbejdet på højtryk i alle
dele af organisationen for at bygge
ovenpå vores eksisterende arbejde,
for at være klar til det udvidede
ansvar for medlemmerne.
Derudover ligger det i vores
DNA at hjælpe medlemmer hurtigst
muligt i job. Det er derfor vi allerede
i dag har over 1.000 jobformidlinger
årligt for opsagte, beskæftigede og
ledige medlemmer.
Desuden har vi længe i fagforbund og a-kasse haft tilbud til
opsagte og ledige medlemmer, der
går længere, end det vi er forpligtet
til i loven.
Disse aktiviteter bliver nu faste
bestanddele i vores kontakt med
medlemmerne. Vi tilbyder skræddersyede samtaler, workshops og
seminarer. Vi afholder samtaler i
opsigelsesperioden, og inden man
er færdigudlært, for at tale om jobmuligheder.
Det er et fantastisk fundament at
stå på, og vi kan slet ikke vente med
at komme i gang. For det bedste vi i
Dansk Metal ved, er, når vi hjælper
medlemmerne i job.
Torben Poulsen
Hovedkasserer

Få rabat i julen med PlusKort.
PlusFoto.

PlusLys.

Lav flotte fotobøger, fotokalendere,
vægdekorationer og meget mere til
familien i julegave.

Køb lamper fra blandt andre Le Klint,
Vipp, Fritz Hansen, Flos, Kartell og
mange flere med rabat.

10 %

11 %

PlusElektronik.

PlusHvidevarer.

Spar penge på din næste iPhone, iPad,
Mac eller en af de andre lækre produkter i
alle 21 butikker og online.

Opgradér dine hvidevarer inden jul, så er
du klar til julebag og flæskesteg – besøg
din nærmeste punkt1 butik.

3-10 %

5%

PlusElektronik.

Tag et afbræk fra julehandlen, og nyd
en hyggestund med underholdning fra
kendte ugeblade og magasiner.

Hos Expert finder du et stort udvalg af alle
de kendte mærkevarer – besøg en af
de 22 butikker i hele landet.

særpris

3%

Få dit Dansk Metal
PlusKort på mobilen
Henter du PlusKort app’en til din mobil, har du altid
dit Dansk Metal PlusKort lige ved hånden, overblikket
over alle rabataftaler, spændende events og meget
mere.
Med app’en kan du tilmed finde informationer om alt
fra lokalafdelinger til medlemsservice vedrørende
Dansk Metal.
Send en sms med teksten ’KORT’ til 1999 eller scan
QR-koden, så modtager du et link til download af
app’en med dit medlemskort.
Det koster alm. sms-takst.

Du kan også hente kortet på
Google Play eller i App Store.

Der tages forbehold for trykfejl og ændrede rabataftaler. Læs vilkår og betingelser for rabataftalerne på pluskort.dk

PlusMagasiner.
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danskmetal.dk/
findafdeling

36 på sagen / sanktioner
T E K S T A N D R E A S L A U R F E LT K N U D S E N I L L U S T R AT I O N M I C H A E L W E R G E

Bortvist? Kontakt
din afdeling.

BORTVIST
HVAD GØR DU?
Få tjek på, hvordan du er stillet, hvis din
36

arbejdsgiver giver dig en påtale, advarsel eller i
værste fald bortviser dig fra arbejdspladsen.

H

vis din arbejdsgiver er utilfreds med din arbejdsindsats
eller din adfærd, kan du
risikere at få en påtale eller
en advarsel. Det kan ende med en
afskedigelse eller i værste tilfælde
en bortvisning.
De færreste oplever det, men
hvis det sker, er det vigtigt, at du
kender reglerne for din ret og pligt.
Det er også godt at forholde sig til,
hvordan du opfører dig i situatio-

nen, hvis du gerne vil videre sammen med din arbejdsgiver.

Den hårdeste sanktion
Hvert år er der Metalmedlemmer,
som bliver bortvist fra arbejdspladsen. En bortvisning betyder, at
ansættelsesforholdet stopper øjeblikkeligt, og så får man ingen løn.
- En bortvisning er den absolut
hårdeste sanktion, man overhovedet kan give, siger souschef Peter

Faber, Dansk Metals forhandlingssekretariat.
– Der er ingen klar definition
af, hvornår en bortvisning er den
rette sanktion. Udgangspunktet
er, at man kan blive bortvist, hvis
man handler groft illoyalt over for
sin arbejdsgiver. Man skal virkelig
havde trådt ved siden af, siger
Peter Faber.

Ingen løn og karantæne
Det er ikke fastlagt i lovgivningen,
hvad der berettiger en bortvisning.
Det er derfor en konkret vurdering
i hver enkelt sag.
Oven i at man som bortvist
ikke får løn, rammes man også
af karantæne i a-kassen, fordi en
bortvisning rent juridisk betragtes

HVAD ER EN...
PÅTALE

Det er en løftet
pegefinger, som
arbejdsgiveren
bruger til at gøre
dig opmærksom
på, at du har en
adfærd, der skal
justeres. Påtalen
har ikke samme
grad af alvor som
en advarsel.

ADVARSEL

BORTVISNING

Derfor bør en advarsel:
• Være konkret og give dig en reel mulighed for
at ændre adfærd.
• Beskrive, hvad du skal gøre anderledes.
• Præcisere, hvad din arbejdsgiver skal gøre.
• Være tidsbestemt.
• Beskrive konsekvenserne, hvis du ikke efterlever advarslen.
• Beskrive, hvordan I følger op.

Eksempler på handlinger, der
kan føre til en bortvisning:
• Tyveri fra arbejdspladsen.
• Vold på arbejdspladsen.
• Grov illoyalitet.

Arbejdsgiveren bruger en advarsel til at præcisere, hvilken
adfærd han ønsker ændret.

Bortvisning er den alvorligste
sanktion, du kan opleve fra
din arbejdsgiver. Bortvisning
betyder, at du ikke længere
får løn.

danskmetal.dk/
findsvar/opsigelser
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Find svar på dine
spørgsmål om opsigelser.

35
Så mange
bortvisningssager
var Dansk Metal
involveret i i 2018.

Kilde: Dansk Metals
forhandlingssekretariat

som selvforskyldt ledighed. Derfor
er det særligt vigtigt, at man ved,
hvad man skal gøre, hvis man
skulle blive bortvist.
Her på siderne kan du læse
mere om, hvilken adfærd der
typisk vil blive anset som misligholdelse af ansættelsesforholdet.
Du kan også læse mere om, hvad
du skal gøre, hvis du bliver bortvist, og hvordan Dansk Metal kan
hjælpe dig.

HVIS DU ER BLEVET BORTVIST
Her er tre konkrete ting, du skal gøre for at sikre dig
selv bedst muligt:
• Protestere, hvis du er uenig i bortvisningen.
• Tage fat i din TR eller lokale Metalafdeling, som kan
hjælpe dig med at protestere. Protesten skal komme
inden 14 dage efter bortvisningen, ellers er den ugyldig.
• Melde dig ledig. Når du bliver bortvist, ophører dit
ansættelsesforhold, og derfor er du ledig. Melder du
dig ikke ledig, kan du ikke få dagpenge.
Kilde: Souschef Peter Faber, Dansk Metals forhandlingssekretariat.

opsparing / ca. 100.000
i bl.a. aktier og ETF’er

pension / 12 %

ansættelse / Næsby Auto

Kristoﬀer Dyrvig Brandt, personvognsmekaniker.

– JEG ELSKER FEJLFINDING,
FORDI DET KRÆVER TEKNISK VIDEN. DET ER DET
FEDESTE, NÅR JEG SKAL
BRUGE EN HEL DAG PÅ AT
TESTE OG MÅLE FOR AT
FINDE FEJLEN I EN BIL.

gæld / 0,00 kr.

uddannelsessted /
Syddansk Erhvervsskole

Løn / 85 kr. i timen

uddannelse /
personvognsmekaniker
– i gang med EUX

K ri stof fer Dy r v ig Bran dt / 2 0 år / Od ens e

Som helt ung teenager rodede Kristoﬀer
Dyrvig Brandt med knallerter. Men nu
er drømmen en anden, når han bliver
udlært som personvognsmekaniker. Han
vil nemlig arbejde med investeringer.

TEKST LEA PAGH FOTO SIMON FALS

årg.’99 / kristoﬀer
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Får du den rigtige løn?
Tjek Løngrisen.

Kom og vær med i
ungdomsnetværket.

andre / 300 kr.
mad / 2.500 kr.

ca. 4.050 kr.

fagforening og a-kasse / 150 kr.

faste udgifter / måned

I alt faste udgifter pr. måned:

transport: / 1.100 kr. – til benzin
og bil

lønindtægt / 9.500 kr.
pr. måned + tillæg

budget / Kr is t of fe r D y r vig Br a ndt

Kilde: Danmarks Statistik

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for
nyuddannede (2017), inklusive pension,
tillæg, værdi af personalegoder mv.

28.850 kr.

Giv os dit indspark.
redaktionen@danskmetal.dk

HAR DU KOMMENTARER?

HEJ UNGE KOLLEGER Hvad drømmer I om? Hvad bruger I
jeres penge på? Hvad tænker
I, der skal til, for at fremtiden
bliver god?

danskmetal.dk/
longrisen

danskmetal.dk/
metalungdom
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0
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8 10 12 14 16

Mænd pct.

6

Kilde: Finans Danmarks beregninger pba. Danmarks Statistik. Note: 2017-tal.

Kvinder pct.

16 14 12 10 8

Andel, der investerer

Andelen af de 18-29-årige, som deltager på aktiemarkedet.
Deltagelse defineres ved en positiv aktiebeholdning.

PENSIONSBEREGNING

Flest unge mænd investerer

Kristoﬀer Dyrvig Brandt,
personvognsmekaniker.

– JEG VIL GERNE
LÆSE VIDERE TIL
ØKONOM, NÅR JEG
ER UDLÆRT. TAL HAR
ALTID FALDET MIG
RIGTIG NEMT, OG
DET ER DEN VEJ, JEG
GERNE VIL GÅ.

EN HAJ TIL AKTIER Efter arbejde
tager Kristoffer i træningscenter,
og bagefter bruger han to-tre timer
om aftenen på at undersøge sin
aktie-portefølje, læse bøger om
investeringer og følge den økonomiske udvikling på nettet. Det var en
god kammerat, der introducerede
Kristoffer til investeringer for halvandet år siden.

15

10

5

0

Investeringsfonde

Kvinder pct.

20

5

Aktier

0

10

15
Mænd pct.

20

Kilde: Finans Danmarks beregninger pba. Danmarks Statistik. Note: 2017-tal.

25

26-29 år

22-25 år

18-21 år

25

Unge mænd investerer ca. 28 pct. af deres formue

udspringer
af de data metal
har om medlemmet – enten iKristoﬀer Dyrvig Brandt, personvognsmekaniker.
database eller
fra interviewet.
Fugia consedi
volor andit aut
laceatus aut eos
Andelen af unges finansielle formue, der er investeret i henholdsvis aktier og
utkøn
autog alder.
investeringsbeviser,exped
opdelt på
ommoluptatus
eum facca.
Fordeling:
Aktier og investeringsfonde

– JEG DRØMMER OM
AT BLIVE ØKONOMISK
UAFHÆNGIG. JEG VIL
GERNE EJE VIRKSOMHEDER, OG JEG VIL OGSÅ
GERNE INVESTERE I
UDLEJNINGSEJENDOMME.
SÅ PENGENE ARBEJDER
FOR MIG – I STEDET
STATISTISK FACT
FOR, AT JEG ARBEJDER
DER
FOR PENGENE.

metal / transport
industri / december
/ december2019
2019

40 a-kasse / forsøgsordning
TEKST SANDRA MAWANI HOLMGAARD

NU BLIVER
HVERDAGEN
SOM LEDIG
NEMMERE

40

Efter nytår slipper ledige i Dansk Metal for at møde op
både i jobcenteret og a-kassen. Det er kernen i en ny 4-årig
forsøgsordning, hvor Metal A-kasse fremover skal varetage
hele samtaleforløbet de første tre måneder.

M

etal A-kasse er
udvalgt til i et
4-årigt forsøg at
stå for kontakten til medlemmer i opsigelsesperioden
og de første 3
måneders ledighed. For dig
som ledig betyder det, at du ikke
længere skal møde op til samtaler i
både jobcentret og a-kassen.
– Det ligger i vores dna at
hjælpe medlemmer hurtigst muligt
i job. Det er derfor, vi allerede i
dag har over 1.000 jobformidlinger

2020

SÅDAN KAN ET
FORLØB SE UD

årligt for beskæftigede, opsagte og
ledige medlemmer, siger Torben
Poulsen, der er hovedkasserer
i Dansk Metal og chef for Metal
A-kasse.

En god start
Omdrejningspunktet bliver Metal
A-kasses udbredte kendskab til
medlemmer, virksomheder, brancher og aktuelle jobåbninger. Metal
A-kasse arbejder ud fra målrettede
indsatser, skræddersyede forløb og
konkrete værktøjer. Hvis du bliver
ledig, bliver du som det allerførste
indkaldt til en cv-samtale, hvor
a-kassen igangsætter en indivi-

2 UGER

Cv-samtale
og jobsamtale

3 UGER

Kom godt i
gang med it
(netcafé)

duel indsats. Alle medlemmer er
forskellige, og derfor tilpasses indsatserne den enkelte. De forskellige
aktiviteter bidrager alle til, at medlemmet hjælpes videre i nyt job. Et
forløb i Metal A-kasse kan bestå af
samtaler, workshops og temadage.
Vejene til nyt job kan være
mange, og både lokalafdelingerne
og Metal A-kasses jobteam er klar
til at hjælpe med masser af viden
om jobsøgning, jobformidling,
rådgivning, motivation og sparring, så ledige kommer bedst og
hurtigst muligt videre i nyt job.

4 UGER

Skriv dig i job
(workshop)

4-13 UGER

Personlig/telefonisk løbende
jobopfølgning
(jobsamtale)

5 UGER

Søg uopfordret
(workshop)

41

FIND DIT NÆSTE JOB MED METAL JOBSERVICE
De senere år er der lavet mere end 11.000 jobformidlinger gennem Metal
JobService. Målgruppen er både beskæftigede, opsagte og ledige medlemmer.
I Dansk Metal er der 2.000 tillidsrepræsentanter og 3.000 arbejdsmiljørepræsentanter, som er Metals ”øjne og ører” ude lokalt i virksomhederne.
De tipper ledige job ind til lokalafdelingen. Det oplever de blandt andet i
Metal Kolding-Vejen-Vojens, hvor der aldrig er langt mellem jobformidlingerne:
– Det bedste, vi ved, er, når vi hjælper medlemmerne i job. Vi har en rigtig god
kontakt med tillidsrepræsentanterne, arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne, der er hurtige til at kontakte os, når de mangler medarbejdere. Det giver
os mulighed for at lave det helt rigtige jobmatch, både for medlem og virksomhed. Vi vil gerne være medlemmernes direkte vej til nyt job, siger afdelingskasserer
Jakob Højberg Holm.
Et godt eksempel på, at samarbejdet med tillidsfolkene i virksomhederne giver
pote, kommer fra Metal Sydøst:
– Der tikker en mail ind kl. 12.19 fra en tillidsrepræsentant. Han skriver, at de
mangler rustfaste smede på hans virksomhed. Vi ringer straks ud til ledige smede,
og 20 minutter efter ringer den første tilbage og fortæller, at han skal til samtale
kl. 13.30. Kl. 14.10 ringer han og siger, at han er ansat og starter næstkommende
mandag. Dét kan lade sig gøre, fordi vi har et stort og stærkt lokalt netværk,
fortæller afdelingsformand Jørgen Steensgaard Madsen, Metal Sydøst.

KOM HURTIGT VIDERE MED METAL
JOBSTARTER
Metal JobStarter er et tilbud til alle opsagte medlemmer i
Dansk Metal. Det er en samtale, der har til formål at skabe
den hurtigste vej tilbage i job for det enkelte medlem. Derfor
er der fokus på jobformidling, jobsøgning og opkvalificering.
Afdelingsformand Martin Sørensen, Metal Lillebælt, forklarer
det således:
– Det er en kerneopgave for Dansk Metal at skaffe medlemmerne i arbejde. Når et medlem har fået en fyreseddel, så tager
vi en snak om, hvad der nu skal ske. Det kan være, at man skal
direkte videre til et nyt job, at man ønsker et brancheskift, eller
at man skal i gang med noget uddannelse for at få adgangsbilletten til det næste job, siger han.

5-11 UGER

LinkedIn
(workshop)

7-8 UGER

Min vej i job
(jobsamtale)

9-10 UGER
Rådighedssamtale og
jobsamtale

10 UGER

I job igen
(temadag)

11-12 UGER

1. fællessamtale
(jobsamtale)

13 UGER

Efter 13 uger har
Metal A-kasse
stadig et intensivt
kontaktforløb

Vi dækker, hvis taget ikke gør

10%
Medlem
srabat
Vejret er blevet mere ekstremt. Derfor skal du have en
husforsikring, der dækker, hvis taget ikke gør. Alkas
Husforsikring dækker bygningsskader pga. vand, voldsomt
skybrud, snetryk og storm. Så kan det dårlige vejr bare
komme an. Medlemmer af Dansk Metal får 10% rabat på
forsikringen.
LÆS MERE PÅ ALKA.DK ELLER RING TIL OS
PÅ 70 12 14 16

GØR DANMARKS
STÆRKESTE FAGLIGE
JOBNETVÆRK
STÆRKERE
Flere end 11.000
medlemmer
har allerede fået
nyt job med Metal
JobService

Med Dansk Metals nye app
‘Mit Metal’ kan du:
Sikre at Metals afdelinger
kender til ledige job på
din arbejdsplads
Søge nyt job i Metal
JobService  uanset, om
du er ledig eller blot på
udkig efter nyt job

DU KAN DOWNLOADE APPEN HER

Meld job

Meld job ind

Er du okay på jobbet?
Måske er det ikke altid, du tænker over, hvordan du egentlig går og
har det på arbejdet. Hvis du kan nikke ja til flere af de seks faresignaler
forneden, så trives du desværre nok ikke så godt på dit job.

Du begynder at spise
mindre eller mere
usundt

PRES PÅ
TRANSPORTMEDLEMMER

Medlemmer i transportbranchen kontakter især
Dansk Metal for at få hjælp
til at håndtere mobning
og chikane.

Du drikker og ryger
mere

Du har svært ved at
falde i søvn eller
vågner tit i løbet
af natten

Du bliver lettere vred
og kommer oftere op
at skændes

Du bruger mindre tid
med dine venner eller
fritidsinteresser

Du melder dig syg
fra jobbet

Tag testen på side 14-15
og få hurtigt svar på, om du
har det godt på arbejdet.

