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Nr. 5 - December 2008

Invitation til DM Arbejdsgiver kursus
DM Arbejdsgiverforening og SALA inviterer til informationsseminar, omkring vores overenskomster og generelle arbejdsmarkedsforhold. Seminaret henvender sig til ledere og administrative medarbejdere indenfor personale og løn administration.
Kurset henvender sig bl.a. til nye medlemmer, nye medarbejdere og medarbejdere/ledere, som ønsker et fresh-up i administration af vores overenskomster, samt en generel gennemgang af bl.a. Funktionærloven, Ferieloven, Sygedagpengeloven og Barselloven.
Kurset har samme indhold og program, som de kurser der blev afholdt i
forbindelse med vores overenskomster i foråret.
Kurset er gratis for DM medlemmer og deres medarbejdere.
Sted/dato
Torsdag den 15. januar 2009 i sekretariatet i Kolding, Kokholm 3C - Indgang 3A mødelokale K1
Tid: kl. 09.30 – 15.30
Program:
Kl. 09.30 Velkomst/kaffe
¾
Introduktion til dagens program
¾
Præsentation af DM branche- og arbejdsgiverforening
¾
Struktur og samarbejdsform med DM og SALA
Kl. 09.45 Gennemgang af vores overenskomster på HK/Privat og Metal/3F områderne
¾
Introduktion
¾
Hovedaftalen
¾
Ansættelse af medarbejdere
¾
Opsigelse af medarbejdere
¾
Afgørelse af uenigheder
¾
Funktionærloven
¾
Ferieloven
¾
Sygedagpengeloven
¾
Barselloven
¾
Barseludligning
¾
Metal-overenskomst
¾
HK-overenskomst
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.15 Kurset fortsætter
Kl. 14.30 Pause/eftermiddagskaffe
Kl. 14.45 PensionDanmark
Kl. 15.15 Kort orientering om aktuelle DM arbejdsgiverforhold
Kl. 15.30 Spørgsmål / afrunding af dagen
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Side 2
På seminaret vil du møde kundechef Birthe Fisker fra PensionDanmark,
advokat Birgitte Dember fra SALA, advokat Hanne Lindberg Greisen fra
SALA, og direktør Michael Husfeldt Dansk Maskinhandlerforening.
Tilmelding gerne omgående dog senest den mandag 5. januar 2009

Tilmelding til kurset sendes pr. fax 3917 8955 eller pr. mail til
helle@danskmaskinhandel.dk

Undertegnede medlemsfirma tilmelder herved antal deltagere:

_________________________
Navn

_________________________
Navn

_________________________
Navn

Dato:

/

2008

_______________________________
Firmastempel/Underskrift
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Side 3
Tjener I penge nok og har I masser af arbejde på værkstedet?
Er I helt sikre på reglerne omkring lovpligtige sikkerhedseftersyn og
CE mærkning?
Så behøver I sikkert ikke læse dette tilbud.
DM afholder i januar 2009 1-dagskurser, vedrørende CE-mærkning og
lovpligtige årlige eftersyn, fordelt på tre steder rundt i Danmark.
Baggrunden for disse kurser er bl.a.:
Arbejdstilsynet er på vej rundt til landbrugene for at kontrollere arbejdsmiljøet, og dermed også sikkerheden på arbejdspladsen.
Der er meget forskellige opfattelser/meninger om lovgivningen, og hvem
der skal/må hvad. Er det nu også noget der SKAL laves? Eller er det frivilligt?
Alt kan købes over ”nettet”, oven i købet meget billigere end forhandlerindkøbspris. Men der er mange fælder, hvor manglende CE-godkendelse
er en af dem. Det kan få meget store/dyre konsekvenser, hvis det ikke er i
orden!!
DM afholder disse tre oplysningskurser for montører, værkfører, værkførerassistenter og andre interesserede. Så I kan være med til, at Arbejdstilsynet møder et godt og sikkert arbejdsmiljø på deres tur rundt i landbrugene.
På disse kurser vil vi informere om, hvilke regler der er gældende på områderne, hvad I som virksomheder/værksteder kan gøre for at informere
jeres kunder om reglerne, og derved måske få mere arbejde ind via flere
eftersyn?
¾ Arbejdstilsynets praksis ved tilsyn?
¾ Hvordan er lovgivningen bygget op?
¾ Hvor i lovgivningen kan man læse omkring eftersynene?
¾ Hvilke maskiner er der tale om?
¾ Hvad kræves der ved disse eftersyn?
¾ Hvem må lave dem?
CE mærkning, og hvilke regler/lovgivning der er i forbindelse med CE
mærkning?
Hvilke direktiver er vigtige for branchen? Hvordan passer det sammen
med vores danske regler?
Krav til reservedele/komponenter, procedurer, mærkningsregler o.s.v.
Hvad sker der f.eks. med CE godkendelsen, hvis man eftermonterer hydraulikventiler eller lignende på en maskine? Hvad hvis man selv importerer f.eks. ATV’er som ikke er CE godkendte?
¾ Behandling af kundetilpassede løsninger
¾ Dansk brugsanvisning er et ubetinget krav
¾ Krav om 10 års arkivering af teknisk dokumentation (også ved ombygninger)

Tjener I penge
nok og har I
masser af arbejde på værkstedet?
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Side 4
Dette er nogle af de punkter, som vi vil tage op på kurserne. Vi vil desuden
introducere vores nye tjekskemaer, der dækker alle maskintyper med et
skema.
Kursisten vil få materialer med hjem, som vil kunne dokumentere dagens
emner, samt være en opslagsmappe til senere brug.
Til at informere om dette har vi engageret:
Sikkerhedseftersyn: Maskinmester Søren A. Muff fra AM-Gruppen, der
er en autoriseret Arbejdsmiljørådgivningsvirksomhed
CE-godkendelse/mærkning: EU-konsulent Nils Thyssen
Møderne afholdes:
Den 13.01.2009 Golf Hotel Viborg, Kongesalen
Den 16.01.2009 Sekretariatet, Kokholm 3A, mødelokale K1, Kolding
Den 19.01.2009 Sørup Herregård i Ringsted
Tid: kl. 10.00 – 16.00 alle dage
Pris pr. deltager: Kr. 650,- inkl. Materialer og forplejning på dagen.

Pris

Tilmelding gerne omgående dog senest den mandag 5. januar 2009

Tilmelding til
sikkerhedskurser

Tilmelding til kurset sendes pr. fax 3917 8955 eller pr. mail til
helle@danskmaskinhandel.dk

Undertegnede medlemsfirma tilmelder herved antal deltagere til:
___antal, tirsdag den 13.01.2009 Golf Hotel Viborg, Kongesalen
___antal, fredag den 16.01.2009 Sekretariatet, Kokholm 3A, mødelokale
K1, Kolding
___antal, mandag den 19.01.2009 Sørup Herregård i Ringsted

_________________________
Navn
_________________________
Navn

Dato:

/

2008

______________________________
Firmastempel/Underskrift
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Side 5
Sekretariatet holder juleferielukket fra den 24.12.08 – 04.01.09
begge dage incl.
Vi ønsker alle en glædelig jul samt et lykkebringende 2009

MH/PHF/hhh 18.12.2008

Juleferielukket
24.12.08 –
04.01.09

