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SVENDEPRØVE

Valdemar hjalp med at
reparere motorcykler allerede
som barn

VI MÅ IKKE BEGÅ
DE SAMME FEJL
02
02
SOM UNDER
FINANSKRISEN
For 12 år siden var Danmark –
nøjagtigt som nu – i en økonomisk
krise. Dengang under finanskrisen
tabte vi 80.000 arbejdspladser i eksporterende virksomheder. 80.000
mennesker, heriblandt mange
medlemmer af Dansk Metal, der fra
den ene dag til den anden mistede
deres arbejde. Mange mistede også
en stor del af deres identitet og
deres omgangskreds. Der må vi
aldrig komme hen igen. Det kan
vi ikke byde så mange mennesker,
og det kan vores velfærdssamfund
ikke holde til.
Lidt groft sagt kan en frisør altid
starte en ny butik op, for vores hår

bliver jo ved med at vokse. Men
lukker en mellemstor eksportvirksomhed, er den ikke bare lige
til at starte op igen. Og vi ved jo,
at Kina og mange østeuropæiske
lande står klar til at overtage vores
produktion.
Derfor har Dansk Metal skruet
op for den direkte hjælp til
medlemmerne. Vi har indgået
trepartsaftaler om fx lønkompensation og arbejdsfordeling
og været dybt inde i det politiske
maskinrum på Christiansborg. Det
har helt sikkert reddet arbejdspladser.
Men vi er ikke i mål endnu.
Langtfra. Og vi kæmper med
anden bølge af virussen, som vi
ikke aner, hvor ender. Men en
ting er sikkert: Det værste, vi kan
gøre, er at være ligeglade med
de eksporterende virksomheder.
Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for
at fastholde arbejdspladserne i
Danmark. Det arbejder vi og jeg
benhårdt for i Dansk Metal. Én
unødvendigt tabt arbejdsplads er
én for meget.
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OMTA LE

– DEN DANSKE
REGERING SKAL SIGE
NEJ, NEJ OG ATTER
NEJ – ELLER SAGT
PÅ TYSK: NEIN, NEIN
UND WIEDER NEIN,
SÅ URSULA VON DER
LEYEN OGSÅ KAN
FORSTÅ DET.
Forbundsformand Claus Jensen i Jyllands-Posten
den 28. oktober 2020 om EU’s plan om mindsteløn
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TAL

25
768

industrirobotter
dygtige
nyudlærte
blev
svende
installeret
modtog i
ioktober
Danmark
Metalindustriens
i 2019. Det er 14Lærlingepris
pct.
2020.
ﬂ
ere end
Foråret
at komme
før og det
i betragtning
næsthøjeste
til
ML-prisen
antal
nogensinde.
skal man indstilles af sin
praktikvirksomhed og erhvervsskole,
Kilde: metal-supply.com
gennemføre en
uddannelse
i metal
industrien, få
12 til svendeprøven samt
udmærke sig
som en god
samarbejdspartner.



SET PÅ FACE B OOK
D EN 8. J UNI 2020

Konkurrence: Hver dag skaber
tillidsrepræsentanter stærke og vigtige løsninger for kollegerne. Det vil
vi gerne være med til at hylde.
Nominér en sej tillidsrepræsentant og skriv, hvorfor han/hun gør
en forskel.
Torben Severinsen: Vores TR
Kurt Hansen hos Tele Vest gør en
kæmpe indsats i vores team - har
fingeren på pulsen og kæmper for
kollegaernes trivsel i en presset
branche “en tr med stort T”.

TEMA / SENIOR / LÆS MERE PÅ SIDE 06-13

Mere senior end junior
Du betragter næppe dig selv som klar til et
medlemskab
af Ældredig
Sagen,
bare klar
forditildu
Du
betragter næppe
selv som
et
har mere endaf
50Ældre
år påSagen,
bagen.bare
Menfordi
i taktdu
medlemskab
medmere
at håret
vil duMen
måske
støde
har
endbliver
50 år gråt,
på bagen.
i takt
på enateller
flere
af de
myter,
der
tilsynelamed
håret
bliver
gråt,
vil du
måske
støde
dende
hersker
seniormedarbejdere
på
på
en eller
flereom
af de
myter, der tilsynelaarbejdsmarkedet.
dende
hersker om seniormedarbejdere på
I denne udgave af MetalMagasinet har vi
arbejdsmarkedet.
taltImed
eksperter,
som
har hjulpet os har
medvi
denne
udgave af
MetalMagasinet
at vurdere
sandhedsgraden
i myterne.
Og
talt
med eksperter,
som har hjulpet
os med
så vurdere
har vi mødt
en stribe gråhårede
Metalat
sandhedsgraden
i myterne.
Og
medlemmer,
hver især
gør os Metalklogere
så
har vi mødtsom
en stribe
gråhårede
på en facet af temaet ”seniorarbejdsliv”.

PO DC AST
Vil du blive klogere på træning, er
’Træningstimen’ et godt bud på en
podcast, du kan kaste dig over. Den
henvender sig til folk på alle niveauer,
og handler om et bredt udvalg af emner
lige fra gode squats til kostvaner og
træningsafhængighed.

Søg på
”Træningstimen”,
der hvor du hører
podcasts.

Mød fx elektromekaniker Torkil Pedersen,
der troede, atsom
han hver
skulleisær
på pension,
men
medlemmer,
gør os klogere
endte
med at
på
en facet
af ombestemme
temaet ”seniorasig.
rbejdsliv”.
– Da fx
detlastvognsmekaniker
kom til stykket, var Lars
det lidt trist
Mød
at gå alene
hjemme der
i dagtimerne,
så jeg
Kristian
Kristensen,
stadig er ved
at
ville hellere
par gange
om ugen.
vænne
sig tilarbejde
at væreetblevet
pensionist:
Nu–arbejder
jegfuldstændig
hos Dania Plast
mandag
Det er en
omvæltning
ogblive
onsdag.
Opgaverne
er afvekslende,
at
pensionist.
Da jeg
ville rydde opogi
jeg har det
godt
mine
kolleger,
garagen,
tog
det med
kun en
uges
tid, førså
jegjeg
er godt
tilfreds.
er ikke
pga.
var
færdig
og såDet
skulle
finde
på pengene,
noget nyt.
at jeg
fortsætte
med
at arbejde,
foraf,dem
Det
ervil
svært
at sidde
stille
og slappe
for
har er
jegjoegentlig
ikke
brug
for, siger Torkil.
jeg
vant til at
lave
noget.

H AR DU SE T

Shows skal styrke interessen for
erhvervsuddannelser i industrien
En række passionerede lærlinge og
elever fra danske erhvervsskoler
konkurrerer i 2020-2021 i deres fag
under navnet Hands-on Live. Showene
bliver vist for et live-publikum af
folkeskoleelever og streames direkte
på streamingtjenesterne Twitch og
YouTube.
Læs mere på hands-on.dk.

05
ARB E J DSMILJ Ø

SIMPLE TING,
DU SELV KAN
GØRE FOR
AT ST YRKE
ARBEJDS
MILJØET PÅ
JOBBET

1. Giv og modtag
konstruktiv kritik.
2. Vær opmærksom
på dine kollegers
trivsel, og vær
ikke bange for at
spørge ind.

H AR DU SE
HT
AR DU SE T

femte
Hvor bliver de selvkørende
Ingen
DU
MÅskal
TALEudsættes
MED Hver
industrivirksomhed
biler af?
har
for seksuel chikane lavet nye grønne tiltag
ARBEJDSTILSYNET
ALENE

For få år siden lød det fra Tesla, at de ville have en
#MeToo-bølgen ramte Danmark som en flodfuldstændig selvkørende bil klar i 2020. Men det er
bølge i efteråret. Bl.a. har flere toppolitikere måtte
På trods af ikke
at coronakrisen
sket. Både Tesla
har ført
og andre
usikrebilproducenter har
vilkårsande,
med sig,
harer
hver
trække sig efter anklager om seksuel chikane, økonomiske
men
måttet
at det
sværere at få en bil til at rea71 største
industridet foregår
Hvis
din arbejdsplads
i alle brancher.
får besøg
Hvis du
afbliver udsatfemte
for af degere
rigtigtdanske
i trafikken,
end man havde regnet med.
virksomheder
nye klimavenlige
Arbejdstilsynet,
repræsentanten
seksuel chikane har
på din
arbejdsplads, står Dansk
Denudrullet
store udfordring
er at indsamle nok data til, at
tiltag underen
pandemien,
viser
en
fra
tilsynet
at snakke
med
de
Metal
klar tillov
at til
hjælpe
dig på
forskellige
måder.
bils kunstige
intelligens
ved, hvordan den skal
Rambøll-rapport.
68 % af En selvkørende bil skal
ansatte
chefens
tilstedeværelse.
Du kan uden
gå til din
tillidseller arbejdsmiljørepræreagereSamtidig
i sjældnehar
situationer.
fortsattage
deres
arbejdetilmed
Det
gælder
både
vedfor
individuelle
sentant,
som
er der
at hjælpe dig, når dervirksomhederne
er
også kunne
hensyn
kørekulturen, og den
grøn omstilling.
Hver
femte virksomhed
samtaler
ogpå
gruppesamtaler.
problemer
arbejdspladsen.Det
Din lokale Metal
varierer
meget
har oplevetfra
enland
stigning
i efterspørgslen på
kan
du benytte
digklar
af, hvis
er dig. Alternativt
afdeling
står også
til at der
hjælpe
til land.
grønne produkter
under
krisen, og ifølge
problemer
med arbejdsmiljøet,
kan du gå direkte
til din ledelse.som
Det er arbejdsBliv endnu
kloRambøll er gere
det endnu
et godt argument
du
gerne ansvar
vil tale at
med
tilsynet
om, chikane foregiverens
sikre,
at seksuel
i podcasten
at holde’Transformator’
fast i de grønne ambitioner.
uden
at og
dinstoppes.
chef lytter
med.
bygges
Men
da det nogle gange for
er en
overordnet, der står bag chikanen, kan det være
fra Teknologiens
nemmere for dig at bruge din fagforening. Kilde: PolicyWatch
Mediehus.

3. Anerkend og
ros dine kolleger
for deres styrker
og sejre.
Kilde: sundtarbejdsmiljo.dk

V ID STE D U AT
V ID STE D U AT
den første lastbil
blev
60
% bygget
mænd og
i 1896.
I løbet
af få årvar
blev
40
% kvinder
meget
ilastbiler
gang med
en
populære blandt
erhvervsuddanvognmænd,
for på
nelse
i Danmark
af deres
høje
itrods
oktober
2018?
pris var
det laveste
en
Det
er den
bedre af
forretning
andel
kvinder
at have
lastbiler
på
erhvervsend hestevogne i
uddannelser
stalden.
For Fra
lastsiden
1984.
bilerne krævede
begyndelsen
mindre
pasning
af
1990’erne
til
endmed
heste,
og lå
og
2015
de kunneaftransandelen
kvinder
portere en
langt
mellem
44 %
og
større
46
%. vægt.
Kilde: Danmarks
Statistik,
2019
denstoredanske.lex.dk

Nye teknologier i produktionen
Ved du, hvad predictive maintenance (PdM) betyder?
Eller hvad collaboration robots eller digitale tvillinger
er? Og ikke mindst, hvordan tingene bruges i
produktionen rundt omkring i Danmark – og

måske i endnu højere grad vil komme til at
blive brugt i fremtiden?
Hvis ikke, kan du få opdateret dit ordforråd og
din viden på danskmetal.dk/nyeteknologier
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TEKST LOTTE SKOU HANSEN FOTO IVAN BOLL

SYG, SLAP
OG SENIOR?
06

eller
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SANDT
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Hvis man bliver ledig
og cpr-nummeret
viser, at man har rundet
de 50 år, kan det være en udfordring at finde det næste job. Det
er bestemt ikke umuligt, for Metal
A-kasse og afdelingerne i Dansk Metal
hjælper hvert år masser af 50+ medlemmer i job.
Det tager som regel bare lidt længere tid, hvis
man nærmere er senior end junior. For tilsyneladende hersker der en række myter om seniorer
på arbejdsmarkedet, som vi har valgt at dykke
ned i i dette tema. Vi har talt med eksperter, som
har hjulpet os med at vurdere sandhedsgraden i
fire myter. Og så har vi mødt en stribe gråhårede
Metalmedlemmer, som hver især gør os klogere
på en facet af temaet ”seniorarbejdsliv”.

Vi håber, at emnet vil interessere dig, selvom du
måske kun er 25 år. For du har sikkert kolleger,
der er ældre end dig selv. Og en dag bliver du forhåbentlig selv seniormedarbejder. Alternativet er
trods alt værre….

SANDT

seniorhaandbogen.dk
Læs alt om seniorliv
og pension i
Faglige Seniorers
seniorhåndbog.
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SKARP,
STÆRK OG
SENIOR?
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danskmetal.dk/
efteruddannelse
Find hoved og
hale i dine
muligheder for
efteruddannelse.

08 indsigt / senior
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SENIORER ER
MODSTANDERE AF
NY TEKNOLOGI
08

60-årige
Palle Kornum
går til fitness
tre gange om
ugen. Han
tror, at det er
derfor, at han
er mindre
nedslidt end
sine jævnaldrende
kolleger.

Alder er ingen hindring for at følge med
i udviklingen. Lastvognsmekaniker Palle
Kornum på 60 år gør en dyd ud af både
at lære nyt og lære fra sig.

astvognsmekaniker Palle
Kornum sidder på hug ved
en skraldebil. Han skærer i et
håndtag med en vinkelsliber
for at tilpasse det, og gnisterne
står ud til alle sider. I 44 år har han
serviceret og klargjort lastbiler på
Im. Stiholt i Aalborg. Men meget
har ændret sig, siden han kom ud
på arbejdsmarkedet i 1976.
– Engang skulle vi mekanikere
altid selv finde ud af, hvilke problemer et køretøj havde, men i dag
kan vi ofte bruge en computer til
at fejlfinde med. Og de lastbiler, jeg
arbejder med, er bygget til at køre
to millioner kilometer, før de går
i stykker. Det kunne de slet ikke,
dengang jeg var ung, så der er sket
meget på den teknologiske front,
fortæller 60-årige Palle.

forsøgt at følge med den hastige
udvikling, og han har lært meget
af sine yngre kolleger. De har ofte
viden med fra deres uddannelse,
som Palle kan få gavn af, fx om
hvordan man fejlfinder med en
computer.
– Jeg er bestemt ikke færdig
med at lære nyt, bare fordi jeg
er 60 år. Vi har en god kultur på
arbejdspladsen med at hjælpe
hinanden. Vi trækker hele tiden
på hinandens erfaringer og evner,
fortæller han.
Palle har fx rigtig godt styr på
at lave opbygninger i hånden,
som kan holde længe. Han har
en god sans for, om noget kan
holde eller ej. Det har yngre ikke i
samme grad. Det handler om hele
tiden at lære fra sig og lære nye
ting af andre, mener Palle. Han
og kollegerne skiftes til at arbejde
i forskellige afdelinger i virksomheden, så de får en bred vifte af
kompetencer. Det kan nemlig blive
et problem, hvis alle er specialister
inden for bestemte områder.
– Det ville betyde, at der ikke
er nogen, der kan overtage en syg
medarbejders arbejdsopgaver. Det
dur jo ikke. Vi er nødt til at kunne
nogle af de samme ting, fortæller
Palle.

Er ikke færdig med at
lære nyt

Vil gerne have mere
efteruddannelse

Især automatisering har vundet
frem og gør det stadig, mener han.
Netop derfor har han i årenes løb

For et par år siden tog Palle et
svejsekursus, så han kunne løse
flere opgaver på arbejdet. Men han

L

siger også selv, at han kunne blive
bedre til at tage på kurser og efteruddanne sig. Hans overenskomst
giver ham ret til to ugers efter
uddannelse om året, men det får
han ikke altid udnyttet.
– Jeg vil gerne på et opretterkursus en dag, men det kan
være svært at få det til at passe
med dagligdagen. Det kan også
være svært at gennemskue, hvad
jeg mest har brug for at lære. Jeg
synes heller ikke altid, at vi seniorer bliver prioriteret lige så højt
som de yngre, når virksomheden
sender folk på kurser, fortæller
Palle, som regner med at arbejde,
indtil han er 67, hvis altså kroppen
tillader det.

DET SIGER EKSPERTEN
Anna Sophie Debel,
konsulent i seniorarbejdsliv
hos Ældre Sagen
Hos Ældre Sagen oplever vi ikke,
at seniorer på arbejdsmarkedet er
modstandere af hverken kompetenceudvikling eller ny teknologi.
En undersøgelse fra Det Nationale
Center for Arbejdsmiljø viser, at
85 pct. af de +50-årige i beskæftigelse, der har fået tilbud om efteruddannelse og kompetenceudvikling, har taget imod tilbuddet.
Det vil jeg kalde en flot andel.

SANDT

TEKST JULIE MØRKEBERG FOTO IVAN BOLL

MYTE 2

FA L S K

MAN KAN IKKE
FORTSÆTTE
MED AT ARBEJDE
EFTER PENSIONS
ALDEREN
Selvom man har nået pensionsalderen, kan
man stadig fortsætte med at arbejde. Det
er 66-årige Ivan Jensen et godt eksempel
på. Han er gået på pension, men har to
deltidsjob for at holde sig i gang.

I

van Jensen på 66 år er udlært
automekaniker og har bl.a. arbejdet som buschauffør. De sidste
33 år af hans arbejdsliv foregik
dog på Grundfos i Bjerringbro, hvor
han stillede maskiner op til at køre
forskellige produktioner af pumpekomponenter.
Ivan gik på pension i maj 2019,
men har valgt at fortsætte med
at arbejde lidt alligevel. Faktisk
to steder: På Viborg Kommunes
genbrugsstationer, hvor han hjælper borgere med svar på, hvilke
containere de skal bruge til hvilken
slags affald. Og som avisbud en
gang om ugen, hvor han omdeler
100 ugeaviser.
– Så får jeg en frisk cykeltur, og
det kan jeg godt lide, siger Ivan.
Han bruger ikke overvældende
mange timer på at arbejde. I løbet
af halvanden måned har han
arbejdet på genbrugsstationerne i
sammenlagt 20 timer. De ringer,
hvis de har brug for hans hjælp.
Det gør, at der også er tid til andre
ting i hverdagen, fx at gå tur med
den seksårige labrador, Thor,
bygge en pavillon eller ordne have.
– Jeg nyder min tilværelse, og
jeg kan lide at holde mig i gang,
så derfor arbejder jeg stadig. Jeg

tror ikke, jeg sådan lige kan lade
være med at arbejde. Der skal ske
noget nyt. Faktisk troede jeg, at jeg
skulle ud at køre lastbil, efter jeg
blev pensionist. Men det gad jeg
alligevel ikke. Lastbilerne var for
store og voldsomme, og jeg syntes
ikke, det føltes så sikkert at køre i
sådan én. Så fandt jeg arbejdet hos
genbrugsstationerne, og det passer
mig bedre. Det er et mere jordnært
arbejde, hvor jeg også møder
mange mennesker. Jeg kan godt
lide at være social, så det er skønt,
fortæller Ivan.

DET SIGER EKSPERTEN
Seniorforsker Anna Amilon, som bl.a.
forsker i tilbagetrækning og pension
Man kan sagtens blive ved med at arbejde,
selvom man har nået pensionsalderen.
Der er faktisk flere og flere seniorer, der
udskyder pensionen og arbejder længere,
end de strengt taget behøver. Det kan være
af sociale årsager, hvor de gerne vil bevare
deres fællesskab med kollegerne. Der kan
også være gode økonomiske grunde til det.
Fx får man en højere folkepension, jo længere man udskyder sin tilbagetrækning.
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3

ting du kan gøre,
hvis du vil være en
del af et fællesskab

• Mange velgørenhedsorganisa
tioner har tiltag med frivilligt
arbejde, hvor du kan blive en del
af et fællesskab. Du kan fx blive
besøgsven gennem Røde Kors
hos en, der har behov for det i
din by.
• Måske er der brug for frivillige
hænder i din lokale spejder- eller
idrætsklub? Her kan du gøre en
stor forskel ved fx at være spejderleder eller træner for børn og
unge.
• Tag kontakt til din lokale
afdeling hos Ældre Sagen, lokale
foreninger, biblioteker eller
Mænds Mødesteder og forhør
dig om dine muligheder.

danskmetal.dk/
seniorklubber
Find fællesskab
i en af Faglige
Seniorers
seniorklubber
i hele landet.

FA L S K

SANDT

MYTE 3

SENIORER ER GLADE
FOR PENSIONIST
TILVÆRELSEN
Men det kan være svært at vænne sig til
den nye hverdag som pensionist. Det kender
67-årige Lars Kristian Kristensen til.

L

ars Kristian Kristensen er
udlært lastvognsmekaniker og
blev allerede i 1969 ansat som
arbejdsdreng
på lastvognsværkstedet IM Stiholts
afdeling i Thisted.
Her endte han
med at arbejde
i over 50 år. De
første mange år af
Lars’ arbejdsliv var
det hårdt manuelt
arbejde at være
lastvognsmekaniker, men som
tiden gik, blev de
hårdeste opgaver
udført af yngre
kræfter, og det var
tiltrængt for Lars.
Så kunne han
fokusere mere på
det finmekaniske arbejde med
Lars Kristian Kristensen
fx ledninger i
lastbilerne. Han
arbejdede bl.a. med at montere
alverdens ting i nye lastbiler, som
fjernsyn bagi og en Moccamasterkaffemaskine ved siden af instrumentbrættet.

anden færdig. Vi gik rigtig godt i
spænd og kunne snakke om alting.
Efter min kompagnon stoppede,
fordi han fik
nyt arbejde,
var det som
om, jeg skulle
have et los
bagi for at
komme afsted
på arbejde
mandag morgen. Og den
følelse gav
mig det sidste
skub til at gå
på pension.
Havde min
kompagnon
stadig været
der, var jeg
nok fortsat med at
arbejde, for
jeg havde det
jo godt, siger
Lars.

DET ER EN FULDSTÆNDIG OMVÆLTNING AT
BLIVE PENSIONIST. DA
JEG VILLE RYDDE OP
I GARAGEN, TOG DET
KUN EN UGES TID, FØR
JEG VAR FÆRDIG OG
SKULLE SÅ FINDE PÅ
NOGET NYT.

Et los bagi
De sidste syv år havde Lars en fast
kollega på arbejdspladsen som var
hans tætte samarbejdspartner:
– Vi begyndte at arbejde fra
hver vores ende af lastvognen og
mødtes så på midten og hjalp hin-

Mangler en større hobby
I skrivende stund er det kun 3,5
måned siden, Lars blev pensionist.
Hans hustru er stadig på arbejdsmarkedet, og derfor er han alene
hjemme i dagtimerne, hvor han
bl.a. laver havearbejde. Men Lars
er stadig ved at vænne sig til en
anderledes hverdag, fortæller han:
– Det er en fuldstændig omvæltning at blive pensionist. Da jeg ville
rydde op i garagen, tog det kun en

uges tid, før jeg var færdig og skulle
så finde på noget nyt. Jeg føler, jeg
hele tiden skal arbejde herhjemme.
Men det skal jeg jo ikke - jeg skal
lave det, jeg har lyst til. Det er svært
at sidde stille og slappe af, for jeg er
jo vant til at lave noget. Jeg tror, det
bliver bedre med tiden, og det er jo
ikke, fordi jeg har fortrudt, at jeg er
gået på pension. Hvis jeg har lyst
til at cykle en tur, gør jeg det. Men
jeg mangler nok en større hobby at
bruge min tid på, kan jeg mærke.
I mine yngre dage reparerede jeg
knallerter med nogle venner. Jeg
havde en rød SCO-knallert, og hver
lørdag stod vi i min mors kælder og
ordnede vores knallerter ved siden
af det varme oliefyr, mens min mor
lavede varm kakao og bagte boller
til os. Det var fantastisk. Så det kan
være, knallerter bliver en hobby
igen på et tidspunkt.

DET SIGER EKSPERTEN
Seniorforsker Anna Amilon,
som bl.a. forsker i tilbage
trækning og pension
Undersøgelser viser, at de fleste
seniorer har en rigtig god livs
kvalitet ifølge dem selv. En undersøgelse fra 2020 viste fx, at 94%
af de seniorer, der for nylig havde
trukket sig tilbage fra arbejds
markedet, selv mente, at de havde
en rigtig god livskvalitet.
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Jim Kristensen i sin
svenske sejlbåd - Bifrost
- på 37 fod, som han
erhvervede sig i 2005.
Selvom Jim elsker at
sejle, b
 liver han stadig
søsyg indimellem.

danskmetal.dk/
workshop
Hvis du er ledig
og over 50, har
Metal A-kasse
en skræddersyet
workshop til dig.
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MYTE 4

SENIORERNE GÅR PÅ
PENSION, FORDI DE IKKE
GIDER ARBEJDE MERE
Jim Kristensen på 64 år er på jagt efter et job,
men det er svært, når alderen spænder ben
for mulighederne. Jim har endda direkte fået
at vide, at hans alder var for høj til en stilling,
som han var kvalificeret til.

–H

avde jeg været akademiker, var jeg nok ikke
rendt ind i de samme
problemer med min
alder, vil jeg tro. Det er min oplevelse, at det i industrien er langt
sværere at være en del af ”det
grå guld”. Jeg er 64 år og udlært
svejser, og det er så svært for mig
at finde arbejde, at jeg har søgt
job som både pedel og pædagogmedhjælper og alt muligt andet
uden for mit fag. Jeg har ikke
lyst til at gå på efterløn nu. Slet
ikke. Jeg vil bare gerne have et
arbejde.
Sådan lyder det fra 64-årige
Jim Kristensen. Han har arbejdet
som svejser og smed og været
havnebygger i 10 år, hvor han har
rejst rundt i hele landet og bygget
havne – flest i det sydfynske. Jim
blev fyret af sin seneste arbejds
giver, en vindmøllefabrikant, i
juni 2020, da der ikke var nok at
lave.
På trods af, at han har søgt
over 50 job siden juni, har han
ikke fået arbejde endnu. Selv
mener Jim, det er pga. hans
alder. I et tilfælde fik han ligefrem
klar besked om, at det var hans
alder, den var gal med:
– Jeg havde søgt et spændende job og ringede til chefen

for at vise ekstra interesse og
høre lidt mere om jobbet. Det
var en rigtig god samtale, og
jeg kunne høre, jeg havde kompetencerne til jobbet. Ingen af
arbejdsopgaverne lød fremmed
for mig, og jeg havde de rigtige
certifikater, fortæller Jim.
På et tidspunkt spørger chefen, hvor gammel Jim i grunden
er. Han svarer, at han er 63 år.
– Så blev der bare HELT stille
… Det provokerede mig. Det var
ligesom at få et slag i ansigtet.
Og det fik mig til at sige: ”Det gør
du simpelthen ikke.” Han sagde
faktisk direkte, at han mente, jeg
var for gammel til jobbet. Uden
at have mødt mig. Jeg har intet
problem med at arbejde med
yngre kolleger og have en chef,
der er på alder med min yngste
knejt. For det har jeg prøvet før,
og det fungerede fint. Det gør
kun ondt, når jeg står op om
morgenen - det gør ikke ondt
resten af dagen. Sådan er det jo at
blive ældre.
Når det nu endelig skal være,
har Jim nok at give sig til derhjemme, når han nu ikke har
et arbejde. Med hustru, børn og
børnebørn står tiden ikke stille.
Og så bruger Jim meget tid på
sin sejlbåd.

– Jeg har det jo godt, og jeg
har mange interesser. Men jeg
savner at tjene penge, og jeg savner at have kontakt med andre
end venner og familie. Så det er
træls, at jeg ikke har et arbejde,
for jeg synes ikke, jeg har de store
krav. Jeg leder videre og håber på
det bedste, siger Jim.

DET SIGER EKSPERTEN
Seniorforsker Anna Amilon,
som bl.a. forsker i tilbage
trækning og pension
Der er nogle seniorer, der bliver
”skubbet” ud af arbejdsmarkedet.
Det kan fx være dårligt helbred,
som gør, at de ikke kan passe
deres arbejde længere, eller også
er man bange for at blive nedslidt
psykisk eller fysisk. Som regel er
der flere årsager til, at seniorer
trækker sig fra arbejdsmarkedet.
Mange siger selv, at de går på
pension eller efterløn, fordi de er
blevet gamle nok til at gøre det,
og de ønsker mere fritid og mere
tid til familien.

SANDT

Dansk
Metal
mener
I Dansk Metal mener
vi, at seniorer er en
værdifuld r essource på
arbejdsmarkedet. De har
ofte erfaring, know-how
og en ro, som mange
arbejdspladser har gavn
af. Desværre ser vi, at
arbejdsgiverne ikke altid
er villige til at ansætte
nye medarbejdere med
gråt hår. Det er et problem, der skal gøres
noget ved.

Men det kræver selvfølgelig også, at vores
medlemmer på 60+ har
et godt arbejdsmiljø,
mulighed for efter
uddannelse og for varieret arbejdstid samt gode
seniorordninger. Og at
de, der enten fysisk eller
psykisk er nedslidte, får
mulighed for en værdig
tilbagetrækning. Det er
en mærkesag for Dansk
Metal. Vi lægger pres på,
alle steder hvor det giver
mening, hvad enten
debatten drejer sig om
Arne-pension, efterlønsordningen eller nedslidning. For alle har ret til
en god seniortilværelse!

KLAR TIL NYE
OPGAVER?
Søger du nyt job, nye
spændende opgaver
eller mere i løn? Så er
Metal UddannelsesService
noget for dig.
Bestil din UddannelsesPlan nu på
danskmetal.dk/uddannelsesservice
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svendeprøve / motorcykelmekaniker
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Til service
opgaven viste
det sig, at
nogle ledninger var klippet over på
motorcyklen,
så der ikke
løb strøm
igennem dem.

– DET VAR IKKE SOM UDE PÅ VÆRKSTEDET
Som barn var Valdemar Jensen glad for at hjælpe
sin far i hans motorcykelværksted. Nu er Valdemar
selv udlært motorcykelmekaniker.
Hvad lavede du til din svendeprøve?
Som motorcykelmekaniker består svendeprøven
af to dele: en fejlfindingsopgave og en serviceopgave.
Samlet set havde vi seks timer, mens vores lærer og
to censorer kiggede på. Jeg skulle reparere på en
Kawasaki Z 650. I fejlfindingen fik jeg bl.a. at vide, at
der var en kunde, der klagede over, at motorcyklen
gik dårligt. Da jeg startede motorcyklen op, gik den
ikke på alle cylindere. Det lød som om, at den ikke
kunne tage omdrejningerne hurtigt nok. Jeg fandt
bl.a. ud af, at der var sat nogle defekte tændrør i,
så det udbedrede jeg ved at sætte nye i. I service
opgaven var der fejl på ladeanlægget, hvor motor
cyklen ikke ladede hurtigt nok.
Hvilke udfordringer havde du undervejs?
Der var flere svære fejl, jeg skulle finde, og det
gjorde, at jeg fik halvtravlt til sidst. Det var ikke logiske
fejl, som man ellers ville se ude på værkstedet. Fx var

det svært at finde ud af, hvor ledningerne var
klippet over, så jeg skulle sidde med et ledningsdiagram. Selvom det var en spændende
udfordring, var det stressende, fordi jeg blev
nervøs. Jeg er ikke vant til, at der sidder tre
mennesker og kigger på mig, når jeg arbejder.
Men generelt synes jeg, det gik meget godt.
Hvorfor ville du gerne være
motorcykelmekaniker?
Jeg er vokset op med en far, der er selvstændig motorcykelmekaniker og har hjulpet
ham på værkstedet, da jeg var lille. Så tænkte
jeg: ”Det skal jeg da også selv prøve!”. Det er
i dén grad en interesse, vi deler, og nu er jeg
udlært motorcykelmekaniker ligesom ham.

VALDEMAR
JENSEN,
20 ÅR
Svendeprøve
August 2020
Læreplads
Brdr. Sejr
Motorcykler
Aarhus V
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Høj, højere, høreapp
Næsten hver fjerde dansker mellem 45 og 64 år har allerede
en nedsat hørelse. Vil du med i flokken? Nej? Så læs
med her og på de kommende sider, hvor vi sætter fokus
på arbejdsrelateret støj og hørelse.
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Brug høreværn

Støj kan medføre

Nedsat
hørelse

Hovedpine

Søvnbesvær

Stress

Tinnitus

Forhøjet
blodtryk

Brug
Brug
høreværn
høreværn
17
Støjreduktion:
Støjreduktion:
20-30
20-30
dB(A)
dB(A)
medmed
ørekopper
ørekopper

Støjreduktion:
Støjreduktion:
10-20
10-20
dB(A)
dB(A)
medmed
ørepropper
ørepropper

SåSå
meget
meget
støjer
støjer
ditdit
værktøj
værktøj
Båndpudser
Båndpudser
90-95
90-95
dB(A)
dB(A)

Vinkelsliber
Vinkelsliber
90-110
90-110
dB(A)
dB(A)
Lille Lille
akku-boremaskine
akku-boremaskine
75-80
75-80
dB(A)
dB(A)
Slagboremaskine
Slagboremaskine
85-95
85-95
dB(A)
dB(A)
TIG TIG
<80 <80
dB(A)
dB(A)

Trykluftspistol
Trykluftspistol
95-105
95-105
dB(A)
dB(A)

Tre ting du selv kan gøre
MIG/MAG
MIG/MAG
90-95
90-95
dB(A)
dB(A)

1 Tjek støjniveauet på din arbejdsplads, så du kan beskytte din hørelse. Download appen Noise Exposure, der hvor du normalt finder apps. Den er udviklet af
det svenske arbejdstilsyn til at måle støj. Måske kan den give dig en indikation af,
om dine omgivelser er for støjende? Husk, at målinger skal foretages ved dit øre.
2 Henvend dig til din arbejdsmiljørepræsentant, hvis du oplever støjproblemer. Så
kan der blive sat gang i en afdækning af problemet og i at finde gode løsninger.
3 Få inspiration på danskmetal.dk/støj til, hvad man kan gøre for at dæmpe
støj på arbejdspladser. Det drejer sig om alt fra installation af støjdæmpere til
akustikregulering og planlægning af støjende arbejde. Hvis du kender til mulighederne, kan du bedre spørge ind og komme med input til din arbejdsgiver og
arbejdsmiljørepræsentant.
Læs også med på de næste sider.
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danskmetal.dk/
arbejdsmiljoe
Find regler,
nyheder, pjecer
og kurser om
godt arbejdsmiljø.

18 arbejdsmiljø / støj
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DET HANDLER OM
BÅDE BUNDLINJE
OG SUNDHED

18

Et højt støjniveau kan være ødelæggende for arbejdsmiljøet
og medarbejdernes helbred. Ved HMK Bilcon i Aalborg har
de i årevis haft stort fokus på at mindske støj, og det styrker
hele virksomheden.

D

er bliver banket, hamret og valset
på HMK Bilcons fabrik i udkanten
af Aalborg. De skrigende lyde fra
en vinkelsliber skærer i ørerne,
mens arbejdsmiljørepræsentant Bjarne
Yoshinaka Thomsen viser os rundt på
fabrikken, hvor der produceres tank
biler og foderstofbiler i aluminium.
Det høje støjniveau er en evig
udfordring, og Bjarne har hjulpet flere
medarbejdere med at få erstatning,
fordi de har fået tinnitus. Støj kan også
give forhøjet blodtryk, søvnbesvær og
stress. Der er med andre ord masser
af gode grunde til at mindske støj på
arbejdspladsen.
– Vi har haft stort fokus på støj
niveauet i de senere år. Vi laver regel
mæssige støjmålinger, så vi ved, hvor
vi skal sætte ind, og alle medarbejdere
får tilbudt at få lavet formstøbte øre
propper, der er meget bedre til at holde

støjen ude end almindelige øreprop
per, fortæller Bjarne.

skyld, men også fordi det styrker vores
bundlinje, fortæller han.

Godt arbejdsmiljø fastholder
medarbejdere

Folk skal ikke gå sure hjem

Arbejdsmiljøet ligger i sagens natur
Bjarne meget på sinde, og han glæder
sig over, at virksomheden også har
investeret i nye lydvægge og akustik
plader. Det sikrer, at støjen ikke spre
der sig ud over hele fabrikken. Des
uden er der planer om at indkøbe nye
boltspændere, der larmer mindre. Og
det er ud fra en helt bevidst strategi,
fortæller direktør Peter Jensby.
– Et godt arbejdsmiljø hjælper os
med at fastholde medarbejdere. Kun
derne vil også gerne besøge vores fabrik,
og de vil ikke købe vores produkter,
hvis vores lydvægge er helt slidt ned,
og medarbejderne ikke kan beskytte sig
mod støj. Vi gør det for medarbejdernes

Som arbejdsmiljørepræsentant oplever
Bjarne, at der er et godt samarbejde
mellem ham, de andre arbejdsmiljøre
præsentanter og ledelsen. Det bliver set
som et problem for hele virksomheden,
hvis der er ansatte, som bliver trætte i
hovedet og går sure hjem fra arbejde,
fordi der er for meget støj.
– Det gør jo mit arbejde som arbejds
miljørepræsentant noget nemmere.
Men selvom vi er kommet langt, siden
jeg blev arbejdsmiljørepræsentant for
syv år siden, er der stadig for meget støj
herude. Vi skal blive ved med at arbejde
for et bedre arbejdsmiljø, siger Bjarne
med hævet stemme for at overdøve
larmen fra en smed, der er ved at banke
mellemvægge ind på en tankbil.

STØJ KAN MEDFØRE
Nedsat
hørelse

Hovedpine

Søvnbesvær

Stress

Tinnitus

Forhøjet
blodtryk
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Klejnsmed Søren
Hansen banker på
en ståltank. Massive
investeringer har gjort
arbejdsforholdene
markant bedre for
ham og kollegerne på
HMK Bilcon.

De fem mest anmeldte
erhvervssygdomme

1.818
skulder- og nakke
sygdomme

2.105

hudsygdomme

595
kræftsygdomme

556
lungesygdomme

2.571
høresygdomme

Kilde: Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring, Arbejdsskadestatistik 2018
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20 karriere / kom hurtigere i job
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TAB
IKKE
MODET
20

Automekaniker Jonas Frey Jensen
kan skrive under på, at det både kan
være hårdt og kedeligt at være ledig.
Men Metal A-kasses workshops gav
ham blod på tanden og hjalp ham
med at score et job på Grundfos.

E

fter en måned som ledig var
Jonas Frey Jensen efterhånden løbet tør for praktiske
opgaver i hjemmet. Kedsomheden begyndte at indfinde sig, og
det var svært at holde motivationen oppe.
– Dagene begyndte at ligne
hinanden, og jeg følte ikke, at jeg
udrettede noget. Og mine venner
havde travlt med deres job, så jeg
fik ikke set så mange mennesker,
før de havde fyraften, fortæller den
26-årige automekaniker.
For at komme hurtigere i job
deltog han i flere af Metal A-kasses
workshops, bl.a. ’Tal dig i job’. Her fik
han træning i at gå til jobsamtale.

– Vi blev inddelt i teams og
skulle øve os på at præsentere os
selv og vores styrker for hinanden.
Det gjorde det nemmere for mig
at gå til rigtige jobsamtaler senere
hen, fortæller Jonas.

Opkald fra Metal A-kasse
førte til job
Han fik også tre samtaler med en
jobkonsulent fra Metal A-kasse,
hvor de sammen gennemgik hans
cv og ansøgninger. Her lærte han
fx, hvor vigtigt det er at vælge et
passende billede af sig selv.
– Jeg valgte et billede, hvor
jeg havde en pæn t-shirt på. Det
ville være underligt, hvis jeg stod

i skjorte, for det har man jo ikke på som mekaniker.
Det kan betale sig at være bevidst om, hvordan man
fremstår, siger Jonas.
En dag ringede jobkonsulenten og fortalte Jonas,
at Grundfos søgte en praktikant. Stillingen ville senere
blive til et vikariat med henblik på fastansættelse. Det
fangede Jonas’ interesse. Han søgte jobbet, kom til
samtale og fik stillingen. I dag producerer han bl.a.
spildevandsbrønde, som entreprenører bruger til at
lede vand væk fra fx håndvaske og badeværelser.

danskmetal.dk/
jobklar
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Få hjælp til at
komme i job.

Han skærer rør, monterer ventiler
og sikrer, at brøndene er bygget
korrekt. Nu er hans mål at blive
fastansat.
– I Grundfos har jeg gode kolleger, sikkerheden er i top, og der
er plads til at fejle og lære. Min
chef er heller ikke sådan én, der vil
diktere det hele, så det er et godt
job, fortæller Jonas.

Som ledig har han været glad
for hjælpen fra Metal A-kasse.
– Samtalerne og workshoppene
gjorde, at jeg fik blod på tanden og
ikke sank ned i et dybt hul. Man
må ikke tabe modet. Nu har jeg
fået variation i min hverdag, og jeg
lærer hele tiden noget nyt.

NU HAR JEG FÅET
VARIATION I MIN
HVERDAG, OG JEG LÆRER
HELE TIDEN NOGET NYT.
Jonas Frey Jensen, automekaniker
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DA JEG
VAR LEDIG,
VIDSTE JEG
IKKE RIGTIG,
HVAD JEG
SKULLE LAVE
FREMOVER.
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Michael Smed Poulsen, automekaniker

DANSK METAL HJALP MICHAEL I JOB
Automekaniker Michael Smed Poulsen var ledig og i tvivl om, hvad han
skulle lave fremover. Men så ringede Metal Aalborg med et godt job.

M

ichael Smed Poulsen havde
været ledig i nogle måneder, da telefonen ringede,
mens han var derhjemme
sammen med sin kæreste. Det var
Dansk Metal, der vidste, at han
søgte job, og at autoværkstedet
AM Auto i Aalborg manglede en
mekaniker som ham.
– De foreslog, at jeg besøgte
værkstedet for at se det an. Det ville
jeg selvfølgelig gerne, og jeg havde
en rigtig god snak med arbejds
giveren og viste ham mit cv og min
ansøgning. Inden jeg gik derfra,
spurgte han, om jeg ikke ville
arbejde for ham, fortæller Michael.
Det svarede han ja til, og få uger
senere begyndte han på sit nye
job. Det er et lille værksted med
kun ham selv og arbejdsgiveren,
og der er derfor rigeligt at se til.
Men det giver samtidig Michael
et godt overblik over arbejds
opgaverne og kunderne.

– Jeg er rigtig glad for mit nye arbejde. Da jeg
var ledig, vidste jeg ikke rigtig, hvad jeg skulle lave
fremover, men AM Auto føles som det rigtige sted at
arbejde, fortæller Michael.

Dansk Metal hjalp Michael i job
Inden Michael kom i job, havde han deltaget i Dansk
Metals workshop ’Skriv dig i job’. Her blev han skarpere til at skrive et cv og en jobansøgning. Han fik
bl.a. udleveret skabeloner at skrive ansøgninger ud
fra. På den måde havde han noget at støtte sig opad.
– Det gav mig en tryghed, når jeg skulle søge job
bagefter. Efter workshoppen havde jeg styr på, hvad
jeg skulle huske at skrive i en jobansøgning. Fx hvorfor jeg søger jobbet, og hvad jeg kan bidrage med i
virksomheden. Skabelonerne sikrede, at jeg kom hele
vejen rundt, fortæller Michael.
Han skulle egentlig også have haft en cv-samtale
med en medarbejder fra sin Metalafdeling. Men
mødet blev aflyst, fordi han fik job.
– Så blev mødet jo pludselig overflødigt, fortæller
en glad Michael.

Metal
JobService
Med Metal JobService kan du:
• Se og søge ledige job fra alle
danske hjemmesider og
jobdatabaser
• Søge på lige netop de job,
der er relevante for dig
• Oprette en jobagent, så du får
besked pr. mail, når der er nye
ledige job, der matcher dine
ønsker og kompetencer
• Bruge dit cv til at søge job.
danskmetal.dk/job

DANSK METALS APP

MIT METAL:
OVERBLIK
NÅR DU ER
LEDIG
Appen, der giver dig tid til
at fokusere på at søge
og finde dit næste job

Mit Metal er appen, der gør din
hverdag som ledig nemmere.
Tidslinjen i appen hjælper dig
med at følge dit ledighedsforløb,
så du ikke glemmer noget.

Mit Me

tal

Med appen på telefonen kan du:
følge tidslinjen i dit
ledighedsforløb
booke møder
udfylde din joblog
læse din post fra a-kassen
søge job
udfylde dit ydelseskort.

Nu kan du
logge ind i appen
med ansigtsgenkendelse eller
dit fingeraftryk.

kr.
JOB
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24 profilen / landbrugsmaskinmekaniker
TEKST LOTTE SKOU HANSEN FOTO IVAN BOLL

IKKE ÉT
GRÆSSTRÅ
VENDER
FORKERT, NÅR
BJARNE ER
FÆRDIG
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På en moderne golfbane som
Odense Eventyr Golf skal græsset
på greenen være 3 millimeter
højt. Ikke hverken 2,9 eller
3,1 millimeter. Selve græsslåningen
har greenkeeperchefen syv ansatte
til at klare. Men serviceringen af
maskinerne står Bjarne Nielsen fra
firmaet Reesink Turfcare for.

–S

piller du selv golf, er jo
det oplagte spørgsmål
til en mand, der lever
af at reparere græs
slåmaskiner til golfbaner.
Svaret falder da også så
prompte, at det er indlysende,
at Bjarne Nielsen må have hørt
spørgsmålet før:
– Nej. Ah, måske en gang om
året til et firmaarrangement.

Knivskarpe klipninger
Det er tydeligt, at Bjarnes passion
ligger et andet sted. Han skal sørge

for, at maskinparken bag golfbanens
perfekt klippede plæner står knivskarp. Det gør han via en serviceaftale mellem golfbanen og hans
arbejdsgiver, Reesink Turfcare, som
sikrer, at Bjarne bruger en dag om
ugen på golfbanen. Her sliber han
knive, fejlsøger og reparerer, går
med ud på banen og observerer
maskinerne i brug, samt servicerer
alt fra sneslynger til såmaskiner.
– Det er et ret varieret arbejde. I
næste uge skal jeg fx have monteret lys på en masse maskiner, fordi
det bliver senere og senere lyst

om morgenen, så greenkeeperne ikke kan nå at have
banerne klar til de første gæster, hvis de ikke har lys
på maskinerne, forklarer Bjarne.

Tilfredsstillelsen ved at løse et problem
Bjarne har arbejdet for Reesink Turfcare i 27 år, men
han har endnu til gode at kede sig på jobbet.
– Jamen, jeg er bare vild med el-hydraulik. Det bliver
ved med at være spændende, og der er hele tiden ny
læring. Lige nu kommer der fx en masse hybridmaskiner på markedet, så der sker hele tiden noget nyt, som
man kan lære om og blive god til, siger Bjarne og fortæller, at de gode kolleger og den frihed under ansvar,
der er på jobbet, selvfølgelig også betyder meget, når
man vælger at fejre sølvbryllup i en virksomhed.
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Den lille maskine,
Bjarne Nielsen er i
gang med at kontrollere på billedet,
koster cirka 125.000
kroner. Maskinparkens dyreste koster
op mod 700.000
kroner.

3

Hvilke
værktøjer bruger
du mest?
Det, jeg bruger mest, tror jeg
må være min Fluke. Sådan en
multimåler er kernen i mange
fejlsøgninger, fordi den med det
samme kan hjælpe mig med at
opdage, om fx en spole får den
spænding, den skal have.

– Det er tilfredsstillende at kunne
hjælpe kunderne med at fikse noget,
de ikke selv kunne klare. Så er de
glade, når man kører igen. Det er jo
bare en græsslåmaskine, men folk
er sgu pressede, når de ikke kan
køre, og de har en golfbane, der skal
stå knivskarpt. Og det er altså svært
både at være en god greenkeeper
og mekaniker. De har som regel selv
prøvet, men de ringer, når de har
givet op. Der kommer man så med
en knowhow, som kunderne ikke
har, og løser et problem. Det er da
dejligt tilfredsstillende.

Og så vil jeg sige, at min erfaring
er det, jeg bruger næstmest efter
27 år i firmaet. Selv kolleger,
der har været hos os i nogle
år, sender jeg ikke alene ud til
fejlsøgninger ude på banerne.
De laver mest fejlsøgninger inde
på værkstedet, så vi kan hjælpe
hinanden. Der er simpelthen
så mange små finurligheder
ved de her mange maskiner,
vi reparerer. Det betyder, at
der går mange år, før man kan
trække nok på sin erfaring til at
kunne fikse de fleste ting ude på
banerne. Det er selvfølgelig også
derfor, at vi så gerne vil holde på
vores kolleger i mange år.
Min computer er også et meget
brugt værktøj i dag, da vi tit sætter vores laptop på maskinerne.
I computerens styringsprogram
kan vi ofte se, hvad der er galt
med maskinen.

Bjarne Nielsen bruger et spejl
med millimetermål og forstørrelsesglas for at kunne tjekke, at
maskinerne er indstillet, så ikke
ét græsstrå vender forkert.
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26 øjeblikket / knallertklub
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HVEM Xxx
HVAD Xxx
HVOR Xxx
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VIGGOS
GARAGE

I et værksted mellem Horsens og Skanderborg fortæller
Viggo Olesen stolt om den Derby Ferrari-knallert fra
1962, han er i gang med at samle til sit barnebarn. De
omkringstående nikker genkendende til Viggos snak. De har
nemlig alle det tilfælles, at de også har samlet en veteranknallert. Velkommen i garagen hos Ny Veteranknallert Klub.
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MEDLEMSTAL
Da klubben blev etableret
i 2014, håbede man på et
medlemstal i omegnen af
35-50. I dag er medlemstallet
oppe på 284. Ifølge klubformand Viggo Olesen er
der en stor interesse for
veterankøretøjer generelt,
men som han siger:
– Knallerter løber ikke
pengemæssigt løbsk
på samme måde, som
veteranbiler kan gøre.

FAMILIEN
Tage (t.v.) og
Kristian Andersen
er far og søn.
Kristian kom ind i
klubben, da Tage
var forhindret i
at deltage i en
opvisning for
veteranknallerter.
– Men den ﬁne
knallert skulle da
ikke snydes for
at blive vist frem,
som Tage siger.
Derfor klarede
Kristian opvisningen, og siden
har han også
været medlem af
klubben.
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FAGLIGHED
Mange af
klubbens
medlemmer
har arbejdet i
metalfagene hele
deres liv og kan
derved bringe
deres faglighed
i spil, når de
mødes i klubben
for at reparere
knallerter.

PAUSEN
Klubformand
Viggo Olesen
har sørget for
kaﬀe – det
bliver der
nemlig drukket
temmelig meget
af. For ham er
klubben et tegn
på et liv efter
arbejdslivet.
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MINDER
Ifølge klubformand Viggo
Olesen skyldes
interessen for
veteranknallerter,
at de bringer
ungdomsårene
tilbage:
– Men dengang
havde man
dem som et
nødvendigt
transportmiddel.
I dag er det ren
og skær hobby.

PÅ VEJEN
Klubben har medlemmer
fra hele landet, men
hovedparten kommer
fra Midtjylland. I løbet af
året har klubben en del
programsatte ture. Og
engang imellem opstår
der også impulsive ture,
som medlemmerne fx
arrangerer over Facebook.

Vil du også makke
med knallerter?
Så læs mere på
nyvk.dk.
Alle nye medlemmer
er velkomne – unge
såvel som ældre.

metal / transport
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danskmetal.dk/
karriereplan

32 overblik / indefra

Kom i gang med
efter- eller videreuddannelse.

TEKST REDAKTIONEN FOTO IVAN BOLL

VIND ET
WEEKEND
OPHOLD
FOR TO

Opdater og
vind
Brug to minutter på at tjekke,
at de oplysninger, Dansk
Metal har om dig, er korrekte.
Så deltager du i konkurrencen
om et dejligt kroophold.
Du kan opdatere
dine oplysninger på
danskmetal.dk/data
eller i appen Mit Metal under
”personlige oplysninger”.
Vinderen får direkte
besked efter 1. januar 2021.
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Tag på gratis
onlinekursus
I disse coronatider bliver
mange kurser afholdt online.
Også i Dansk Metal kan du
tage en række onlinekurser.
Hvad enten du vil have en
IT-certificering, dykke ned i
projektledelse, virksomhedsøkonomi eller have styr på
kommaerne, så findes der et
kursus til dig. Og det er endda
helt gratis.
Læs mere her:
danskmetal.dk/
uddannelse/elearning

NE DSLIDNINGSF O RH ANDLINGE RNE

TO MASKINARBEJDERE, EN INDUSTRI
TEKNIKER, EN FLYMEKANIKER OG EN
MINISTER GÅR IND I ET MØDELOKALE ...
Det kan lyde som starten på en vittighed,
men det var faktisk noget mere seriøst,
der var på spil i september 2020. Her var
fire medlemmer af Dansk Metal nemlig til
møde med beskæftigelsesministeren midt
under nedslidnings-forhandlingerne.
De fire mænd, der besøgte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, var maskinarbejderne Mark og Henning, industriteknikeren Morten og flymekanikeren
Henning. De har alle haft hårdt fysisk
arbejde fra en tidlig alder.

De fire faglærte fortalte ministeren om
deres egne og kollegernes tanker om nedslidning og muligheden for at gå tidligere
på pension. Som de sagde til ministeren:
– Folk som os, der har slidt og slæbt hele
vores liv og passet vores arbejde, har også ret
til en god og ordentlig pensionisttilværelse!
Diskussionen rundt om bordet foregik i en
bramfri tone, og to gange Henning, Mark og
Morten fik alle givet gode inputs til ministeren. Om det var det, der gjorde, at ministeren
kort tid efter kunne fremvise en ny aftale om
tidlig pension, må dog stå hen i det uvisse …

FR A ARK IVE T

DE T TALE R VI O M

EN UDDANNELSE SOM
MASKINARBEJDER KAN FØRE
TIL ALT

For tiden handler mange af samtalerne i Dansk
Metals Medlemskontakt om UddannelsesService,
fortæller Aase Nielsen:
– Når man booker en samtale via UddannelsesService, bliver man inden for 24 timer ringet op af
sin afdeling. De guider én hele vejen, hvad enten
man er interesseret i at få flere jobmuligheder via
en opkvalificering eller i at bruge sin erhversuddannelse som springbræt til en videregående uddannelse. Det er et tilbud, som vi meget gerne vil gøre
alle vores medlemmer opmærksomme på, så de
ved, at de nemt og hurtigt kan få hjælp, hvis de er
interesserede i efterMedlemskontakt:
eller videreuddannelse.
Telefon 3363 2000
mandag til torsdag kl. 13-17.

Sådan starter en artikel i fagbladet
Metal fra marts 2002. Artiklen handler om en lærlingebog, lavet af de
ansatte på landbrugsmaskinfabrikken
JF-Fabriken i Sønderborg. Lærlingebogen beskrev livsbanerne for alle
næsten 160 lærlinge udlært i virksomheden siden 1958. De tidligere
lærlinge arbejdede i 2002 som alt
fra luftkaptajn hos Mærsk til direktør,
taxachafuﬀør, kirketjener, smedemester og uddannelsesleder i Grønland.
På billedet ses Charly Jensen og Bent
Skovmand, der var ophavsmændene til
lærlingebogen.

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.

F ø lg Claus J ensen på Fa cebook

Om ’ A rne -pensionen’:

– STOR SEJR
FOR LØN
MODTAGERNE!
NU BLIVER
DER GJORT
NOGET FOR
DEM, DER HAR
KNOKLET I
STØRSTEDE
LEN AF DERES
LIV. DEN
NYE AFTALE
OM TIDLIG
PENSION
VIL GAVNE
RIGTIGT
MANGE
MEDLEMMER
AF DANSK
METAL!
Claus Jensen, forbundsformand, Dansk Metal

Hvad betyder kongressens
beslutninger for dig?
Dansk Metal afholdt sin 57. kongres i september. Kongressens
slogan lød: ”Fremtiden er faglært. Fremtiden er grøn. Fremtiden er
fællesskab.” Med udgangspunkt i det budskab blev der taget mange
beslutninger på kongressen. Men hvad kommer de beslutninger
konkret til at betyde for dig som medlem? Det vil fremtiden vise,
men visse ting står allerede klart:
Du vil opleve et mere digitalt Dansk Metal. Medlemmerne vil gerne
have svar hurtigt – og helst på mobilen. Så det skal Dansk Metal
sikre, at de får i endnu højere grad i fremtiden. Men den menneskelige kontakt er også vigtig. Så du vil møde et fagforbund, der
har skruet op for det digitale, men ikke ned for den menneskelige
kontakt.
Hvis du ikke allerede har en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads,
vil du også opleve, at du forhåbentlig får det i fremtiden. Kongressen besluttede nemlig, at der skal være endnu flere tillidsvalgte i
Dansk Metal, og at de skal uddannes endnu bedre.
Det blev også besluttet på kongressen, at du vil være medlem af en
fagforening, som fortsat bakker op om EU, men siger et stort nej
tak til en lovbestemt mindsteløn dikteret af EU. Det vil potentielt
kunne ødelægge den danske model, og det vil vi også kæmpe
kraftigt imod i fremtiden.

Har du PlusKortappen?
Hvem vil ikke gerne have rabat på
alt fra tøj på Zalando til elektronik i
Expert? Eller hvad med en billigere tur
i Tivoli eller gode tilbud på e-bøger?
Så er det PlusKort-appen, du skal have!
Find den, der hvor du normalt downloader apps. Du kan også bruge appen
til at vise dit medlemskort, hvis du skal
gratis ind til ishockey, speedway eller
motorsport.
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danskmetal.dk/akasse
Med Metal A-kasses joblog
kan du nemt og hurtigt overføre
spændende jobopslag fra
Metal JobService til jobloggen.

34 a-kasse / nyt
TEKST ANDREAS NYKJÆR

FERIE

HOLDER DIN ARBEJDS
PLADS KOLLEKTIV FERIE I
JULEN? SÅ KAN DU MÅSKE
FÅ DAGPENGE
Hvis du ikke har feriegodtgørelse eller feriedagpenge til juleferien, og din arbejdsplads holder
kollektiv ferielukning efter ferieloven, kan du
måske få dagpenge i ferien. Kollektiv ferielukning betyder, at din arbejdsplads holder helt lukket. Du skal opfylde kriterierne nedenfor, før du
har ret til dagpenge under kollektiv ferielukning.

34• Du skal have dagpengeret.
• Du ønsker ikke at holde ferie for egen regning.
• Du er forhindret i at arbejde på grund af
virksomhedens ferielukning.
• Du har holdt al ferie med løn, feriegodtgørelse
eller feriedagpenge.
• Den kollektive ferielukning i julen skal være
varslet med mindst én måned efter ferieloven.
• Du skal indsende en ledighedserklæring og
stille dig til rådighed under ferien.
• Du skal ikke tilmelde dig som ledig på jobcentret, hvis den kollektive ferie på din
arbejdsplads efter ferieloven alene er mellem
jul og nytår. Men det skal du, hvis den
kollektive ferie starter den 24. december eller
tidligere. Det gælder også, hvis den kollektive
ferie først slutter efter den 31. december med
feriedage i det nye år.
• Du kan alene modtage dagpenge på de dage,
hvor du skulle have været på arbejde, hvis
der ikke var ferie. Det vil sige, at du ikke kan
modtage dagpenge på søgnehelligdage, altså
helligdage, der falder på en hverdag. Det kan
du heller ikke på de fridage, du har ret til i din
overenskomst.

JUL 0G NYTÅR

SÅDAN FALDER JUL
OG NYTÅR I ÅR
Juleaften torsdag den 24. december
Juledag fredag den 25. december
2. juledag lørdag den 26. december
Nytårsaften torsdag den 31. december

DAGPENGE

SÅDAN SIKRER
DU DIG DAG
PENGE I JULEN
Julen nærmer sig, og vi
vil gerne sikre os, at du
får dine penge den
30. december 2020.
Du kan udfylde og indsende dit ydelseskort fra
mandag den 21. december
2020, og du skal senest
indsende det onsdag den
23. december 2020 inden
kl. 12.00. Så er du sikker
på udbetaling den
30. december 2020.
Indsender du ydelseskortet
senere, kan vi først
udbetale dine ydelser den
6. januar 2021. Det betyder
også, at vi ikke må bruge
dit skattekort for 2020,
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
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Ledig? Book
dine samtaler og
workshops her.

EN STÆRK
AKASSE HAR
MEDLEMMERNE
I CENTRUM
I de kommende år skal Metal A-kasse fortsat have det enkelte medlem i fokus og
have tæt kontakt til virksomheder, så medlemmerne kan hjælpes hurtigst muligt
i job. Det blev slået fast ved a-kassens delegeretmøde i september. Metal A-kasse
vedtog i alt fem målsætninger, der skal sætte retningen frem mod 2024.
Metal A-kasse skal:
1. medvirke til, at medlemmerne kommer hurtigst muligt i varigt job. Digitale
samtaler og aktiviteter skal også være en integreret del af den medlemsrettede
service.
2. med medlemmerne i fokus levere et individuelt kontaktforløb, der medfører
effektiv jobsøgning, relevant opkvalificering og jobformidling samt sikrer høj
medlemstilfredshed.
3. gennem tæt kontakt til virksomheder og tillidsvalgte matche behovet for
kvalificeret arbejdskraft på Metals jobområder.
4. effektivisere, digitalisere og automatisere arbejdsopgaver for at sikre en
intelligent arbejdsdeling, der prioriterer et lokalt medlemsfokus.
5. understøtte jobindsatsen for beskæftigede, opsagte eller snart udlærte medlemmer.

844
MEDLEMMER HAR
FÅET NYT JOB MED
METAL JOBSERVICE
I PERIODEN FRA
1. JANUAR TIL
30. OKTOBER 2020.

TILMELD DIG PÅ
DANSKMETAL.DK/
JOBSERVICE

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/
findafdeling

EN TILLID, DER
FORPLIGTER
I september blev jeg på Dansk
Metals kongres og Metal A-kasses
delegeretmøde valgt som hovedkasserer.
Det er en stor ære at repræsentere og arbejde politisk og organisatorisk for over 100.000 medlemmer
af Dansk Metal og Metal A-kasse.
Min rejse ind i arbejdet som
hovedkasserer begyndte, da jeg blev
talsmand som klejnsmed for snart
mange år siden. Da jeg derefter blev
tillidsrepræsentant, følte jeg med
det samme, at jeg var landet på min
rette hylde. Jeg er vokset op med,
at alting skal være retfærdigt, og jeg
vil gerne hjælpe andre. Derfor føltes
arbejdet som tillidsrepræsentant
naturligt for mig.
Det gav også stor mening for
mig, da jeg i 2003 blev jeg valgt som
afdelingskasserer i det daværende
Metal Nykøbing Falster. Siden da
har jeg været med til en organisatorisk rejse i Dansk Metal og Metal
A-kasse, hvor jeg sluttede mit lokale
virke som afdelingskasserer i den
fusionerede afdeling Metal Sydøst
og som Region Sjællands repræsentant i Metal A-kasses hovedbestyrelse.
På den måde har mit udgangspunkt indtil nu været medlemmerne
i en lokal metalafdeling. Nu er mit
fokus flyttet til de nationale, politiske
og organisatoriske problemstillinger
på arbejdsmarkedet.
Men én ting er gået igen i mit
tillidsarbejde – og det vil fortsætte
fremadrettet: Jeg vil arbejde for
at sikre job til alle medlemmer. I
vil også se mig argumentere for,
at forsøget med mere ansvar til
a-kasserne bliver gjort permanent,
at dagpengene styrkes, og at vi
sikrer ordentlige vilkår for seniorarbejdslivet.
Tak for, at I valgte mig til
hovedkasserer!
John Larsen
Hovedkasserer

Få kontantrabat, når du handler
– se mere på pluskort.dk

PlusRejser.

PlusHerretøj.

Trænger du til sol og varme?
Så bestil din næste charterrejse
hos Apollo Rejser.

Shop sæsonens nyheder inden for
tøj og sko hos tøjeksperten.dk med
PlusKort rabat.

3-5 %

4%

PlusBil.

PlusBrændstof.

Med mere end 60 autoværksteder og
dækcentre ordner Super Dæk Service
let bilen, når den skal på værksted.

Spar 20 øre pr. liter benzin eller diesel,
når du betaler med et Shell Card med
PlusKort rabat.

10 %

20 øre/l

PlusHvidevarer.

Quickpoint løser alle former for
mekanisk arbejde og altid til
konkurrencedygtige priser.

Punkt1 har et kæmpe udvalg og
skarpe priser på alle hvidevarer
og småel til hjemmet.

10 %

Særpris

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.

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

PlusBil.

metal / transport
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/ december2020
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38 på sagen / arbejdsfordeling
TEKST LINE JAKOBSEN ILLUSTRATION MICHAEL WERGE
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FAKTA
METAL MENER …
… at den midlertidige arbejdsfordelingsordning bør forlænges. I skrivende
stund forhandler regeringen og
arbejdsmarkedets parter om dette.

En undersøgelse
blandt Dansk Metals
tillidsrepræsentanter,
hvor cirka 500 har
svaret, viser, at 11% af
deres arbejdsgivere
forventer at bruge
arbejdsfordelingsordningen.

39

SKAL DU I ARBEJDSFORDELING?
Måske har du hørt om det i medierne,
måske svirrer rygterne i personalestuen
– arbejdsfordeling er kommet til ﬂere og
ﬂere arbejdspladser under coronakrisen, og
her gør vi dig klogere på, hvad ordningen
betyder for dig.

I

forbindelse med coronakrisen har regeringen og
arbejdsmarkedets parter aftalt
en ny midlertidig model for
arbejdsfordeling, som gælder for
alle medarbejdere på det private
arbejdsmarked.
Den nye midlertidige arbejdsfordeling kan højst vare i fire
måneder og skal igangsættes
inden 31. december 2020. Fordelingen kan godt løbe ind i 2021,
hvis den igangsættes senest den
31. december.

Forhøjet dagpengesats
Fordelene ved den nye midlertidige
ordning er, at du får en forhøjet
dagpengesats på op til 23.000 kr.
om måneden mod 19.083 kr. i
den eksisterende ordning. Og i
modsætning til den eksisterende
ordning vil du ikke bruge af din
dagpengeperiode. De lempede krav
til jobsøgning, der normalt gælder
under arbejdsfordeling i de første
seks uger, udvides i den midlertidige ordning til at gælde for hele
perioden for arbejdsfordeling.

Mere ﬂeksibilitet mellem arbejde og ledighed
Under den midlertidige ordning er der desuden en
større fleksibilitet i forholdet mellem tid med arbejde
og tid med ledighed. Det betyder, at tid med ledighed skal udgøre mindst 20 % og maksimalt 50 % i
gennemsnit målt over fire uger i forhold til den aftalte
arbejdstid. I den eksisterende ordning er der mere
fastlagte arbejdstider.
En anden fordel i den midlertidige ordning er, at
du ikke stilles ringere, hvis du arbejder i weekender
eller med det samme antal timer fordelt på færre dage
end medlemmer, der arbejder 37 timer fordelt på fem
hverdage.
Under den midlertidige ordning optjener du
desuden anciennitet, og når perioden med arbejdsfordeling er udløbet, vender du fuldt ud tilbage til de
rettigheder, der tidligere har været aftalt.

Ønsker du at indgå i fordelingen?
Hvis din arbejdsgiver planlægger en arbejdsfordeling,
så har du i den midlertidige ordning 24 timer til at
beslutte, om du vil indgå i ordningen. Hvis du ikke
ønsker at indgå i arbejdsfordelingen, er det op til din
arbejdsgiver at beslutte, om du skal afskediges. I den
eksisterende ordning skal en arbejdsfordeling etableres ved en aftale mellem tillidsrepræsentanten eller
fagforeningen og arbejdsgiver i henhold til en kollektiv overenskomst, og derfor vil du ikke kunne vælge,
om du vil indgå eller ej.

– DET HAR VÆRET
RIGTIGT NEMT
Da Danmark blev lukket ned i
marts, kunne industrivirksomheden Strecon i Sønderborg
straks mærke det i form af
ordrenedgang, og man blev
enige om, at arbejdsfordeling
kunne være en mulighed.
Arbejdsfordelingen blev tilrettelagt sådan, at medarbejderne
arbejdede tirsdag, onsdag og
torsdag, og så fik de supplerende dagpenge mandag og
fredag.
– Det blev altså en slags forlænget weekend, fortæller
Anders Otto Nielsen, der er tillidsrepræsentant hos Strecon.
– Det har været rigtigt nemt –
vi har søgt, og så kørte det
ellers bare.
Arbejdsfordelingen kørte til
midten af juni, og nu bruger
virksomheden IKUF-kurser
til at give medarbejderne et
kompetenceløft.
– Formanden i Metal
Sønderjylland kom forbi og
fortalte om mulighederne med
IKUF, og afdelingen hjælper
også med at melde os til kurser
og søge kursusmidler. Så alle
kolleger er glade for, at Dansk
Metal har været sådan en stor
hjælp, fortæller Anders.

/ 7 3 å r / ho ls te d

opsparing / 3.000.000 kr. inkl. pension

gæld / 0,00 kr.

nuværende beskæftigelse /
pensionist siden 2019

faste udgifter i alt: ca. 13.500 kr.

mobilabonnement / 100 kr.

fagforening / 35 kr.

ejendomsskat / 500 kr.

udgifter til propelﬂy / 170 kr.

el / 415 kr.

medlemskab af vestjysk
svæveﬂyveklub / 600 kr.

opsparing / 3.000 kr.

indkøb / 4.000 kr.

varme / 1.600 kr.

faste udgifter / måned

livrente og ATP / 4.797 pr. måned

folkepension / 15.178 kr. pr. måned
efter skat inkl. pensionstillæg

b udget /

Jan Pedersen, pensioneret kørselsleder

– TÆT PÅ SVÆVEFLYVEKLUBBEN HAR MIN
KONE OG JEG EN HYTTE. DET ER ET
FANTASTISK STED AT SLAPPE AF, FOR
HYTTEN LIGGER LIGE OP AD NOGET SKOV.

tidligere beskæftigelse / kørselsleder
ved energinet.dk

læretid / produktionsvirksomheden
ITT fra 1964-68

uddannelse / finmekaniker

j an pe derse n

Jan har ﬂøjet 300 timer i svæveﬂy
og 900 timer i sit propelﬂy. Hans
ﬂyvning er kun taget til, efter han
gik på pension som 72-årig.

TEKST ANDREAS NYKJÆR FOTO IVAN BOLL
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Se hvilke medlemsfordele du har som
seniormedlem i
Dansk Metal.

danskmetal.dk/
senior

40
Kilde: Center for Frivilligt Socialt Arbejde,
Frivilligrapport 2019-2021

af danskere over 70 år er frivillige
på den ene eller anden måde, fx i en
forening. Jan Pedersen er aktiv i sin
lokale svæveflyveklub.

42%

Kom og vær
med i Faglige
Seniorer, et af
Danmarks største
seniorfællesskaber.

fagligeseniorer.dk

40

Kilde: Danmarks Statistik
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Flere og flere på 67 år og derover er i beskæftigelse.
Det gælder især mændene.

Kilde: Danmarks Statistik

Så mange propelfly med én motor var der
indregistreret i Danmark pr. 1 januar 2020.
Flyene er sammenlignelige med Jans.

630

Jan Pedersen

– JEG HAR ENGANG FLØJET TIL EN BY SYD FOR PARIS
I MIT PROPELFLY. FLYET ER MIT KÆRESTE EJE, OG
JEG FLYVER NOK 100 TIMER OM ÅRET. FLYVNING ER
EN DEJLIG FØLELSE, JEG ALDRIG BLIVER TRÆT AF, OG
DET ER ALTID EN UDFORDRING, NÅR MAN FLYVER
STEDER HEN, MAN IKKE HAR VÆRET FØR.

Jan Pedersen

– JEG HAR FLØJET SVÆVEFLY I OVER 30 ÅR. DET ER
FØRST FOR NOGLE ÅR SIDEN, AT JEG KØBTE
MIT PROPELFLY FOR 300.000 KR. DET KOSTER
400 KR. I TIMEN AT FLYVE I. DET ER DYRT LEGETØJ, MEN DET ER MÅSKE IKKE SÅ DYRT, SOM
MANGE TROR. OG DET ER LIGE SÅ NEMT AT LÆRE
AT FLYVE, SOM DET ER AT LÆRE AT KØRE BIL.

af de data metal
har om medlemmet – enten i
database eller
fra interviewet.
Fugia consedi
volor andit aut
laceatus aut eos
exped ut aut
ommoluptatus
eum facca.

STATISTISK FACT
DER udspringer

Har du også fået bonus?
8%
Bonus

Bonus til medlemmer for andet år i træk
Medlemmer af Dansk Metal har særlige fordele hos Alka. Du får
rabat på dine private forsikringer samt en særlig billig Forbunds
indboforsikring. Derudover har berettigede medlemmer også fået
udbetalt bonus. I 2020 er bonus på 8% af det, du betalte for dine
forsikringer i 2019.
SE OM DET GÆLDER DIG PÅ ALKA.DK/BONUS

DU KAN GØRE
EN KÆMPE
FORSKEL
Som tillidsrepræsentant
styrker du både dine kolleger,
virksomheden og dit eget CV
danskmetal.dk/trstartpakke

HVAD LAVER
EN TILLIDSREPRÆSENTANT?

Se kursuskataloget, der
er vedlagt
denne udgave
af bladet

Se, om det er noget for dig.
Det er mere spændende, end
du måske tror, og Dansk Metal
hjælper dig hele vejen med
kurser og sparring.
Se mere på
danskmetal.dk/trstartpakke

– JEG KAN LÆRE MEGET AF DE
UNGE, OG DE UNGE KAN LÆRE
MEGET AF OS SENIORER. VI HAR
BRUG FOR HINANDEN.
Palle Kornum, lastvognsmekaniker

