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Janni er oprindeligt regnskabsuddannet og arbejdede med moms, skat- og driftsregnskaber for landmænd. Gen-
nem de sidste 10 år har hun været ansat i Gladsaxe med skiftende opgaver og under forskellige ledere. Dette har 

resulteret i, at hun har et solidt kendskab til mange funktioner i hele organisationen. Janni står derfor altid klar til 

at dele ud af sin viden og hjælpe kollegaer til den bedste løsning. 
 

Janni har haft mange berøringsflader, såsom at få styr på visiteret kørsel til børn i PPR og Familieafdelingen. 

Regninger og fakturabekæmpelse gennem stort set hele perioden. Børn og unge-udvalget har haft god gavn af 

hendes overblik og systematik samt pligtopfyldende tilgang til opgaven. Superbruger, ESDH-konsulent og hvad 
der dertil hører. Lige for tiden er det SBSYS der har hendes store bevågenhed og der er stor tillid til at Janni kan 

alt, ved alt og har styr på alt, når det kommer til SBSYS.  

 
Janni kan lide sit arbejde, hvor hun møder mange mennesker. Hun elsker god humor, også den lidt sorte af slag-

sen, og hun er stort set altid i godt humør, og deler gerne med andre 😉 

 

På hjemmefronten er Janni gift med heldige Søren. De har sammen den berømte Leika (hund) og næsten ligeså 
berømte Lillemis (kat). Ingen børn – bortset fra gennem SOS-børnebyerne, og så orangutangen Miko. 

 

Janni er en tænksom person, der godt kan lide at have orden på alting. Hun har det bedst, når ting er i de kasser, 

hvor de hører hjemme! Hendes administrative gen kommer tit til udtryk og mange til gavn. Hun siger selv, at 
”hun kun er spontan, når det er planlagt i god tid”. 

 

Janni kan kontaktes på janped@gladsaxe.dk eller tlf. 39 57 53 85 

 
 
 
 

Kommende arrangementer – sæt kryds i din kalender allerede nu  

 6. september 2019 Wallmans, vi mødes senest kl. 16.50 ved Den Røde Port ved Cirkusbygningen 

10. september 2019 Medlemsmøde om valg til HK-kongres 2020 inklusiv nye ferieregler & kend din  

lønseddel 

november/december 2019 Julebanko 

 
 

Nyt job eller ny leder? 

Kontakt meget gerne Lisbeth Hoffmann eller 

Charlotte Lind, hvis du og din arbejdsplads har 

fået ny leder. Så får vi mulighed for at skabe re-

lationer til de nye ledere, som vi kan benytte os 

af, f.eks. når vi senere forhandler løn. 

 

Har du sagt din stilling op, hører vi også meget 

gerne fra dig. Det hjælper os til at have fingeren 

på pulsen. 

 

 

 Lønforhandling til efteråret 

Ønsker du at indstille dig selv til lønforhandling i 

2019, opfordres du til at sende lønforhandlings-

skema, lønseddel & kompetenceudviklingsplan til 

Lisbeth eller Charlotte. Skemaet sendes til HK-klub-

bens mail med mindre du er ansat på beskæftigelses-

området, så sendes skemaet direkte til Charlotte. 

Link:  

http://www.hkgladsaxe.dk/faelles-tillidsreprae-

sentantens-hjoerne/egenindstilling-til-loen/ 

 

Janni Jensen er bestyrelsesmedlem i HK-klubben og arbejder som systemkonsulent & 
administrativ medarbejder i Familie & Rådgivning, bygning G på Rådhuset. Janni har 

prøvet kræfter med HK-klubben gennem nogle år efterhånden, med et lille afbræk på et 

års tid. Hun passer hjemmesiden, og er en del af arrangementsgruppen, som arrangerer de 
forskellige sociale medlemstiltag.  
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