ELPOSTEN l Nr. 4/2015 l Oktober
Medlemsmøde i Svendborg 4.11.2015
Igen i år inviterer vi alle interesserede til medlemsmøder. Her
vil vi orientere om stort og småt som kan have interesse for
dig som medlem i fagforeningen:
Nyt fra Dansk El-Forbund - herunder lønudviklingen på Fyn,
uddannelsen, beskæftigelsen, organisering og medlemsfordele.
I år indledes mødet af Jens Almegaard fra Industriens Pension. Han vil give os et 'Brush-up' på, hvad arbejdsmarkedspensionerne indeholder, hvorfor pensionsordningerne er så vigtige for vore kolleger, samt hvad vi kan forvente os af arbejdsmarkedspensionerne i fremtiden.
Vi får som altid lidt at spise, så tilmelding er nødvendig.
Læs mere og tilmeld dig på def.dk/fyn - klik her

Fyraftensmøde - kompetencer og karriere...
El-faget udvikler sig hurtigt, og derfor vil vi på dette fyraftensmøde sætte fokus på kompetencer og dine muligheder for efter– og videreuddannelser.
Så mød op …

Tirsdag den 17. november 2015 kl. 17.00
...og hør bl.a. om muligheder for at tage de nye akademiuddannelser mens du fortsat er i job...
Læs mere og tilmeld dig på def.dk/fyn - klik her

Medlemsmøde i Odense 18.11.2015
Også i Odense inviteres til afdelingens årlige medlemsmøde.
Vi vil orientere om stort og småt som kan have interesse for
dig som medlem i fagforeningen:
Nyt fra Dansk El-Forbund - herunder, lønudviklingen på Fyn,
uddannelsen, beskæftigelsen, organisering og medlemsfordele.
Mødet indledes i Odense af forbundssekretær Lene Christiansen, som vil fokusere på de regler og krav til arbejdsmiljøet, der skal overholdes i virksomheder og på byggepladser.
Lene vil lægge op til debat om disse emner – bl.a. set i lyset
af den byggeaktivitet, som Odense og Fyn emmer af i disse
år…
Vi skal også ha’ lidt at spise, så tilmelding er nødvendig.
Læs mere og tilmeld dig på def.dk/fyn - klik her

Fagforeningens juletræsfest i december...
Fagforeningens traditionsrige JULETRÆSFEST
afholdes
lørdag den 5. december 2015
i Marienlystcentret
Sjov - musik - nisser - godteposer - sanglege
Læs meget mere - bl.a. om billetsalg - def.dk/fyn

Nyt fra Seniorklubben
I afdelingens Seniorklub er julestemningen så
småt på vej...
I november inviteres der til juledekorations-

fremstilling
I december er der også i år busudflugt til det søn-

derjyske med indlagt julefrokost!
Klik på linkene og læs meget mere om Seniorklubbens meget hyggelige jule-aktiviteter...
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