
MØD FINANSFORBUNDET

Hvordan kan du rykke dig selv?

Kend dine muligheder

OVERENSKOMST

Økonomi 
Markedsskarpe lønstigninger,
min 11% pension og forhøjet 
ferietillæg på 3.25% for solide 
økonomiske rammer 

Fleksibilitet
Timebank ved overarbejde 
og flekstid hvis foreneligt for et 
fleksibelt arbejdsliv

Ferie 
6 ugers ferie, 4 ekstra fridage v.  
helligdage og 5 omsorgsdage 
for kvalitetstid og stress-
minimering

Børn
Lang barsel, mange 
børnesygedage og orlovs-
mulighed v. indlagt barn, for 
tidsmæssig og økonomisk ro

Sundhed
Tand- og sundhedsforsikring 
for hurtig behandling og 
mulighed for fysioterapi m.fl.

Bliv inspireret

NETWORKING

Mentorskab
styrk personlige og faglige 
kompetencer og accelerer 
læringskurven via et 
mentorforløb

Netværk
skab et netværk som har 
strategisk værdi i dit job og 
holder dig inspireret indenfor, 
eller på tværs af interesser

INSPIRATION 

Arrangementer
foredrag om blockchain, 
cybersecurity, kryptovalutaer, 
AI robotics m.fl. – bliv inspireret 
om fremtidens strømninger 
inden for sektoren

Morgenmøder
ny viden på en time med 
morgenmad, netværk og 
foredrag fra 8-9.

Udvikle dig selv 

UDVIKLING

Karrieresamtale
Find den røde tråd i din 
karriere, gentænk dig selv eller 
bliv inspireret af vores coaches 
som kender branchens krav i 
dag, samt i fremtiden.  

Online kurser
lær hurtigt via e-learning, bl.a. 
excel, præsentationsteknik, 
projektledelse, Adobe
photoshop m.fl.

UDDDANNELSE

Finanskompetencepuljen
ECTS-givende uddannelser, som 
åbner muligheder og rykker dig 
videre. Du søger direkte hos 
Finansforbundet, for at sikre din 
nuværende og fremtidige behov

Enkeltfag
Styrk dit samlede CV og skab 
sammenhængskraft.

Drag fordel som medlem

FORDELE

Første 3 måneder GRATIS
I resten af 2019

TRYG forsikring
gruppeaftale for alle medlemmer med 
attraktive priser og vilkår

Dobbeltmedlemskab
gratis medlemskab hos Dansk IT

+ Ferieboliger, aviser, 
forbrugsforening m.v.

Basis

Overenskomst

Networking

Inspiration

Udvikling

Uddannelse

Fordele

MEDLEM IKKE

Udfyld blanketten og 
lad os snakke om det 
som interesserer DIG

BASIS
Juridisk hjælp, socialrådgivere, 
hjælp v. afskedigelse m.fl.



FÅ ET HØR-NÆRMERE OPKALD

Lad os snakke sammen!

Hvad er du interesseret i?

❑ Overenskomst

❑ Netværk

❑ Arrangementer

❑ Karriere & kompetencesparring

❑ Kurser & Uddannelse

❑ Medlemsfordele

❑ Andet:

Kontaktinfo

Navn

Nummer

E-mail

Vi følger altid data-forordningsloven ift. data-
opbevaring og opkaldet er 100% uforpligtende – vi 
ser frem til at snakke med dig om dine muligheder.

Eller tag direkte fat på os! 
hverveservice@finansforbundet.dk

Telefon: 32661370 

mailto:hverveservice@finansforbundet.dk

