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HK-lommekalender 2019 
Du kan få en hos Charlotte Lind & Susie Hansen i Job-

centret eller hos Lisbeth Hoffmann på HK-kontoret på 

rådhuset lokale 1531.  

 

 
 

 
 
Susie trådte de første spæde skridt i Gladsaxe Kommune som arbejdsplads i 1989 og blev fastansat i 1990 på Høje 

Gladsaxe Lokalkontor. Siden har efteruddannelse og omstruktureringer ført hende til Jobcenter Gladsaxe. Susie er 

uddannet kontorassistent i det private, har siden læst DK 1 og DK 2, senere kommunom og derefter fra 2008-2011 

uddannet sig til socialformidler. 

 

Susie brænder for mødet med mennesket, og det gælder både i forhold til kollegaer og til borgere. Hun er for det 

meste i godt humør - og elsker at dele det med andre. 

 

Susie bor i Herlev med hendes datter på 18 år og en ”næsten hund” ☺ Fritiden bruger hun på hendes elskede ko-

lonihave, som hun selv har været med til at bygge. ”Man kan google sig til ALT” som hun siger, og bruger sin 

øvrige fritid på lidt træning og hendes kæreste. For det meste har hun JA-hatten på, men dog kan kilde kritik og 

logisk sans være en naturlig bremse. Og så er hun ikke tilbageholdende med at sige sin mening, heller ikke når det 

kommer til samarbejdet i HK bestyrelsen. Susie vil gerne være med til at gøre HK klubben i Gladsaxe til landets 

bedste og arbejder for, at der kommer flere medlemmer og tilfredse medlemmer. 

Susie kan kontaktes på sofsuh@gladsaxe.dk eller tlf. 39 57 45 59 

 
 
 
 

Kommende arrangementer – sæt kryds i din kalender allerede nu  

20. februar 2019  Ordinær generalforsamling med underholdning. 

13. marts 2019  Valg af TR suppleant i Jobcentret 

Maj 2019  Medlemsarrangement er i støbeskeen 

September 2019  Medlemsarrangement er i støbeskeen 

Nov/dec. 2019  Julebanko 

 
 

Har du sagt din stilling op? 

Vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du har valgt 

at søge andre græsgange. Der kan være mange 

grund til, at man stopper i Gladsaxe. Måske har 

du lyst til at fortælle din TR, hvorfor du har 

valgt at stoppe? Alle ledere burde invitere til en 

fratrædelsessamtale, som vi anbefaler, at du ta-

ger imod. Men vi vil også gerne blive klogere på 

stemning og vilkår på den enkelte arbejdsplads.  

 

Har du fået en ny leder? 
 

Relationer er uhyre vigtige for os TR-ere. Derfor gi-

ver det rigtig god mening, at vi også hilser på de nye 

ledere, som vi senere skal forhandle med. Men vi 

ved ikke altid, hvad der sker lokalt. Derfor opfordrer 

vi jer til at give os besked, hvis I får en ny leder, så 

vi har mulighed for at invitere os selv på en kop 

kaffe og dermed starte relationsarbejdet.  

Susie Hansen er TR suppleant på beskæftigelsesområdet, og arbejder for tiden i Jobcenter 

Gladsaxe i Team Job og Ressourcer med sygedagpenge modtagere. I forbindelse med 

valg til TR suppleant i foråret 2017 startede bestyrelsesmedlemsarbejdet i HK. Susie er på 

valg 13. marts 2019 i jobcentret. 

 

Persondataloven 

Husk nu – personfølsomme oplysninger skal være i Mo-

mentum eller SBSYS. Fremtidige uheld kan få alvorlige 

ansættelsesretslige konsekvenser.  
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