TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER OG UDSALGSSTEDER SAMT
DM-ARBEJDSGIVERMEDLEMMER

Kolding den 14. maj 2020
HHH

Invitation til DM-Arbejdsgiver
informationsmøder om nye overenskomster m.m.
DM-Arbejdsgiver holder informationsmøder omkring vores nye overenskomster gældende
for 1. marts 2020 – 28. februar 2023.
Møderne holdes i henholdsvis Ringsted, Viborg og Kolding, hvor vi vil tage hensyn til nuværende krav omkring forsamlinger.
I forbindelse med overenskomstmøderne vil vi benytte lejligheden til at gøre opmærksom
på nogle aktuelle problemstillinger indenfor ansættelsesretten.
Formål/målgruppe:
På mødet bliver de nye dele i overenskomsterne gennemgået, så deltagerne kan få et
godt kendskab til indholdet. Desuden vil der blive orienteret om nyt fra pensionsordningen i
PensionDanmark samt om nogle af de udfordringer indenfor ansættelsesforhold, som vores virksomheder skal arbejde med de kommende år. Alle medlemmer er meget velkomne, men vi kan blive nødt til at prioritere i antallet af deltagere. Kurset henvender sig primært til medarbejdere, som i deres daglige funktion arbejder med løn og personaleforhold.
Det er gratis at deltage.
Steder/datoer:
den 9. juni 2020 – Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted
den 15. juni 2020 – Golfhotel Viborg, Hans Tausens Allé 2, 8800 Viborg
den 19. juni 2020 – Ved DM-sekretariatet Kolding, Kokholm 3C, 6000 Kolding – Indgang A
– lokale K1
Tid: Kl. 9.30 – ca.12.30 (alle dage)
På møderne vil du møde fra sekretariatet HR Partner Birgit Karlsen og HR Konsulent
Hanne Mygind og kundechef Thomas Krogh fra PensionDanmark.
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Program overenskomstmøder
Kl. 09.30 Velkomst/kaffe
 Introduktion til dagens program ved Birgit Karlsen
Kl. 09.45 Nyt fra PensionDanmark ved Thomas Krogh
 Aktuelt omkring medarbejderpension
Kl. 10.00 Gennemgang af de nye overenskomster på HK/Privat og Metal/3F områderne
ved Birgit Karlsen og Hanne Mygind
 Gennemgang af nye overenskomster med
o Dansk Metal/3F-overenskomst
o HK-overenskomst
 Aktuelle udfordringer i forhold til ansættelsesret
 GDPR – er I kommet godt i gang
 Nyt om kompetencefondene
 Spørgsmål / afrunding af dagen
Kl. 12.00 Frokost – individuel afrejse herefter.
Er der nogle særlige problemstillinger i forhold til overenskomstforhold eller ansættelsesret, som man gerne vil have gennemgået, bedes dette meddelt per mail til Helle Helth
Hansen på helle@danskmaskinhandel.dk, så vil vi prøve at medtage disse, i det omfang
tiden tillader det.
Efter mødet vil der desuden være mulighed for at aftale møde med Birgit Karlsen og Hanne Mygind, hvis virksomheden har nogle konkrete problemstillinger, som man gerne vil
have lejlighed til at drøfte. Hvis man har ønske om et møde, bedes dette ligeledes meddelt
per mail til Helle Helth Hansen på helle@danskmaskinhandel.dk.

Tilmeld dig hurtigst muligt og senest 7 dage før mødet.
Tilmeld her
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