MEDLEMSFORDELE OG ARRANGEMENTER - VEST
Finansforbundet giver dig adgang til:
• Netværk med andre professionelle i den finansielle sektor
• Topaktuel finansviden om innovation, udvikling og karriere.
• Attraktiv sparring og udvikling af DIG.

MENTOR FRA KMP+
Med en erfaren leder eller specialist, som er certificeret Business+
Mentor fra KMP+, får du et skræddersyet udviklingsforløb. 4000 kr.
for 8 møder over 10 måneder.

WORK LIFE INVESTMENT
Få professionel rådgivning af vores erfarne karrierekonsulenter. Vi
er din uvildige karrierepartner, med et indgående kendskab til det
finansielle område og virksomhederne. Gratis.

DIGITALT KARRIEREUNIVERS
Find ud af gennem fem afklarende tests, hvor du står i dit arbejdsliv.
Lav en karriereplan, og brug den som forberedelse til din udviklingssamtale på jobbet eller en karrieresamtale med Finansforbundets karriererådgivere.
www.worklife-investment.finansforbundet.dk

JURIDISK RÅDGIVNING OG HJÆLP
Vores jurister, socialrådgivere og faglige konsulenter er klar til at
hjælpe dig med svar på dine spørgsmål til dit arbejdsliv.

FAGLIGE NETVÆRK
Deltag i faglige netværk eller netværk, der går på tværs af jobs. Det
gælder både, hvis du er nyuddannet, erfaren eller leder. Prøv f.eks.
RegTech, Compliance eller Network of Young Academics.

KONTANTE FORDELE
Attraktiv gruppeordnings forsikring hos TRYG.
Beregn selv på www.finansforbundet.tryg.dk
Optjen årlig bonus i 4.500 butikker. F.eks. 10% på Day Sushi,
New Century Sushi, Bronx Burger, Thai Curry, Nose2tail, Cinemateket, Thiele Optik, Synoptik, Pub & Sport og 18% på både Bar
7 og 25. Tjek bonusberegner på www.forbrugsforeningen.dk

FAGLIGE ARRANGEMENTER
Som medlem kan du gratis deltage i konferencer, gå-hjem-møder
og temadage med højt fagligt indhold i hele landet. Deltag i nedenstående arrangementer eller tjek vores arrangementskalender ud
på www.finansforbundet.dk/arrangementer
Motivation og drivkraft. Kom til Mark Anthonys populære og
skarpe foredrag om, hvordan du skaber og vedligeholder positiv
motivation hos dig selv og andre. Du får konkrete redskaber til,
hvordan motivation kan skabe resultater - lettere og mere effektivt.
Billund - d. 11.06.18 – Gratis.
Få succes med kropssprog. Kan du tolke andre menneskers
kropssprog? Bliv klogere på, hvad kroppens signaler betyder for
vores kommunikation. Du lærer, hvordan du kan bruge kropssprog
til at skabe et bedre førstehåndsindtryk og få mere energi i hverdagen. Odense – 02.10.18 – Gratis.
IFA 2018. Tag med dine kollegaer til verdens måske fedeste techmesse. Transport, overnatning og entrebillet er inkluderet. Læs
mere på www.finansforbudnet.dk/IFA. Berlin – d. 03.09.18 –
450kr.
Kys den gamle verden farvel. Det, der adskiller os som mennesker, er ikke hvad vi kan, men derimod hvad vi er villige til at gøre.
Så tag udfordringen op, og kys den gamle verden farvel.
23.10.2018 – Kolding – Gratis.

