ELPOSTEN l Nr. 3/2015 l August
Fagforeningen til salg?
Bestyrelsen i Dansk El-Forbund Fyn har i foråret besluttet at
sætte fagforeningens hus på Helgavej 22, Odense til salg.
Og her i august er der kommet "Til salg" skilte ved huset og
ejendommen præsenteres flot på ejendomsmægler ThoboCarlsens salgssider på nettet…
Og hvad så, kunne man spørge...
Vores plan er at flytte i bofællesskab med en eller flere lokale
fagforeninger - enten i et nyt eller andet hus - og enten til leje
eller eje.
Læs mere her...

Teknisk temaaften
Så er der igen Teknisk Temaaften i fagforeningen!
Vi har i år valgt en række emner, som er relevante for både dit
daglige og fremtidige arbejde.
- Hvad er DC-strømme, læk- og vagabonderende strømme?
- Fællesregulativet 2014’s betydning for boliginstallationer.
- Installation af LED-belysning.
Det bliver en aften, hvor du får en generel oplysning omkring
problematikkerne, således at du selv kan vurdere, hvorvidt du
vil ’dyrke’ disse via efteruddannelse i AMU-systemet eller videreuddannelse i akademi-systemet.
Program, tilmelding, tid og sted- klik her...

Virksomhedsbesøg
Tag med på virksomhedsbesøg v. Ib Andresen Industri
23. september kl. 16:30
Rundvisning og indlæg på virksomheden v/ Karsten Andersen.
Vi vil under rundvisningen få et indblik i hvad firmaet producerer, og i hvilket omfang de eksporterer produkter til industrien i
andre lande.
Firmaet vil være vært med en let anretning, derfor er tilmelding
nødvendig - der kan max deltage 25 personer, så det er først
til mølle princip.
Tilmelding, tid og sted- klik her...

Kursuskatalog for 3. kvartal 2015 er udkommet...
Dansk El-Forbund har konstant fokus på at udvikle efteruddannelsesområdet, så kursusudbuddet matcher medlemmernes
behov.
I 2015 er der 24 nye AMU-kurser inden for blandt andet robotteknik, procesregulering og PLC.
Der er tale om en faglig og teknologisk opdatering af 42 nu nedlagte kurser, hvoraf flere er blevet kortere og mere fokuserede.
Se det nye kursuskatalog her...

Dette Nyhedsbrev udgives af Dansk El-Forbund Fyn,
Helgavej 22 - 5230 Odense M - Tlf. 66 12 52 05
E-mail: fyn@def.dk -- Web: www.def.dk/fyn
Hvis du vil have slettet dit navn fra adresselisten, skal du klikke her.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du sende en e-mail til os på adressen fyn@def.dk

