HK nyhedsbrev november/december 2018
Kommende arrangementer – sæt kryds i din kalender allerede nu.
4. december 2018
20. februar 2019
13. marts 2019
Maj 2019
September 2019
Nov/dec. 2019

Julebanko – husk sidste tilmeldingsfrist er 28/11.
Ordinær generalforsamling med underholdning.
Valg af TR i Jobcentret
Medlemsarrangement er i støbeskeen
Medlemsarrangement er i støbeskeen
Julebanko og måske en juletræsfest, hvem ved?

Det sørme, det sandt – december
Du burde modtage en HK julekalender i disse dage.
Hvis det ikke er tilfældet, så send en mail til HK@gladsaxe.dk, så vi kan rette op på fejlen. Tanken er at den
kan stå på dit skrivebord og signalere, at du er medlem
af HK og betaler til fællesskabet. Vi håber, det kan give
anledning til lokale samtaler om det fornuftige og rigtige i at være medlem af HK, hvis man er ansat på HKs
overenskomst. Ikke-medlemmer har fået en lille hilsen.
med opfordring til at melde sig ind.

Klubbestyrelsen ønsker alle en rigtig
glædelig jul og et godt nytår.
Vi håber I får en dejlig juleferie, så batterierne kan blive
genopladet. 2018 har været et usædvanligt travlt og specielt år blandt andet med den proces vi skulle igennem i
forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Det blev
en turbulent periode, hvor vi alle blev mindet om, hvor
vigtigt det er, at alle vores kolleger er medlem af den
overenskomstbærende fagforening.
Det blev også året, hvor HK-kontoret flyttede på rådhuset; jeg nyder at have min daglige gang på rådhuset igen
og vil opfordre jer til at kigge forbi, hvis I har noget på
sinde.
Tak for jeres opbakning i 2018 og på herligt gensyn i 2019
til klubbens arrangementer.

Charlotte kom på sin el-cykel til Gladsaxe i oktober 2016
efter 10 år i Københavns Kommune. Hun har erfaringer som
administrativ medarbejder, konsulent & koordinator – eller
fagspecialist, som vi kalder det i Gladsaxe.
Charlotte blev valgt som TR på Beskæftigelsesområdet i
april 2018. Charlotte har TR erfaring fra København så vi
forventer os en del af hende.
Charlotte er BA i kommunikation & engelsk fra RUC. Hun
har svendebrev som kontorassistent og har arbejdet en del
år som sekretær i det private erhvervsliv.
Privat bor hun på Nørrebronx i en andelslejlighed med kig
til cykelbroen. Der er to skønne sønner på 14 & 17 år, samt
en far, Mahesh, der er nuppet med fra Nepal.
Humor er en afgørende ingrediens i både arbejds- og privatliv. Faktisk kan hun være lidt lummer i sine hjørner, hvor
hun nedsætter sig med mange adopterede planter. Af de
mere pudsige oplysninger kan nævnes, at hun kender flere
magiske steder på Assistens Kirkegård – at hun har arbejdet
som stewardesse hos Mærsk Air og ikke mindst – at hun har
erfaringer fra Skelbækgade … jobcenter 😉
Charlotte kan i visse sammenhænge sammenlignes med et
løsgående missil. Men tag ikke fejl, hun skal nok levere –
om ikke andet 1 minut i deadline.
Charlotte glæder sig til at lære jer endnu bedre at kende og
til at udfolde sig i HK bestyrelsesarbejdet sammen med de
øvrige gode & dygtige kolleger.

Vil du have en HK-lommekalender
for 2019
Du kan få en hos Charlotte Lind i Jobcentret eller på HKkontoret på rådhuset lokale 1531.

