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FAGLIGE ARRANGEMENTER

t Business+
øb. 4000 kr.

Mentor fra KMP+

Med en erfaren leder eller specialist, som er certiﬁSom medlem kan du gratis deltage i konferencer, gå-hjem-møder
og temadage med højt fagligt indhold i hele landet. Deltag
i nedenceret
Business+ Mentor fra KMP+, får du et skrædstående arrangementer eller tjek vores arrangementskalender ud
dersyet udviklingsforløb.
på www.finansforbundet.dk/arrangementer

5.000 kr. for 8 møder over 10 måneder.
Finansforbundet
Børsens Nordiske Fintechinnovations Konference. Børsen og
Copenhagen
har samlet bankbeslutningstagere,
finansekgiver
DIGFinTech
mulighed
for
Work
life investment

nsulenter. Vi
sperter, myndighedsrepræsentanter og startups til at diskutere muFå PSD2,
professionel rådgivning af vores erfarne karriedskab til det
lighedermed
og udfordringer
inden for fintech, open banking,
▪ Netværk
andre professionelle
partnerskaber
og meget mere.
København - d. 19.06.18rekonsulenter.
– Gratis.
indenfor
det ﬁnansielle
område.

Vi er din uvildige karrierepartner, med et indgående
▪ Topaktuel
ﬁnansviden
om innovation,
kendskab
Future Banking
Conference.
(English lecture) Be inspired
to ac- til det ﬁnansielle område og virksomudvikling
karriere.
quire theog
skills
that are needed in the financial sector of tomorrow.
hederne. Gratis.

it arbejdsliv.
Experience presentations from the most successful experts on AI,
il din udvik▪ Attraktiv
sparring
udvikling
af DIG. etc. København –
business
financial og
performance,
crowdlending
nansforbunDigitalt
21.06.18 – Gratis.

karriereunivers

▪ Vi forhandler DIN overenskomst
Find ud af gennem fem afklarende tests, hvor du
2018.omsorgsdage,
Tag med dine kollegaer
til verdens måske fedeste tech(løn,IFA
ferie,
kompetencestår i dit arbejdsliv.
messe. Transport, overnatning og entrebillet er inkluderet. Læs
muligheder og meget mere).
Lav en karriereplan, og brug den som forberedelse

mere på www.finansforbudnet.dk/IFA. Berlin – d. 03.09.18 –
til din udviklingssamtale på jobbet eller en karrie450kr.dig tandforsikring i overens▪ Vi giver
er klar til at
resamtale med Finansforbundets karriererådgivere.
v.
komsten – Så du trygt kan gå til
www.ﬁ
nansforbundet.dk/da/arbejdsliv-karriere
Kys
den
gamle
verden
farvel.
Det,
der
adskiller
os
som
mennetandlægen, uden tanke for hvad
sker, er ikke hvad vi kan, men derimod hvad vi er villige til at gøre.
regningen
lyder på.
Så tag udfordringen op, og kys den gamle verden farvel.
Juridisk rådgivning og hjælp
af jobs. Det
09.10.2018 – Hillerød – Gratis.
Vores jurister, socialrådgivere og faglige konsulenter
. Prøv f.eks.
mics.
er klar til at hjælpe dig med svar på dine spørgsmål

Day Sushi,
e2tail, Cinepå både Bar
ngen.dk

til dit arbejdsliv.

Download Finansforbundets nye app og få
▪ Adgang til Work Life Investment universet
▪ Enkelt arrangementstilmelding
▪ Notiﬁkationer, der sørger fro, at du ikke går glip af relevante arrangementer

Vi har

i overenskomsten
– så nu redder vi dig fra
de værste smerter

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 forsikringer for vores medlemmer 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, B ronx B urger, 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

Vi har over 200 lukrative, banebrydende og yderst
vidensrige arrangementer om året

Ferieboliger

Vi tilbyder adgang til en Feriebørs med boliger i både
ind- og udland – Nyd din næste ferie i en lejet bolig
og slip for alle forpligtelserne.
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