MEDLEMSFORDELE
FOR IT-SPECIALISTER - SJÆLLAND
Finansforbundet giver dig adgang til:
• Netværk med andre professionelle i den finansielle sektor
• Topaktuel finansviden om innovation, udvikling og karriere.
• Attraktiv sparring og udvikling af DIG.

GRATIS MEDLEMSKAB AF DANSK IT
Adgang til netværksmøder, gå-hjem-møder, kurser mm. med et
dobbeltmedlemskab af DANSK IT. Normalpris 1.585 kr. pr. år.

WORK LIFE INVESTMENT
Få professionel rådgivning hos vores erfarne karrierekonsulenter.
Vi er din uvildige karrierepartner, og vi har et indgående kendskab
til det finansielle område og virksomhederne. Gratis.

DIGITALT KARRIEREUNIVERS
Find ud af gennem fem afklarende tests, hvor du står i dit arbejdsliv.
Lav en karriereplan, og brug den som forberedelse til din udviklingssamtale på jobbet eller en karrieresamtale med Finansforbundets karriererådgivere.
www.worklife-investment.finansforbundet.dk

NETVÆRK TIL DIG
Deltag i faglige netværk eller netværk, der går på tværs af jobs. Det
gælder både, hvis du er nyuddannet, erfaren eller leder. Prøv f.eks.
netværk for projektledere, Building Bridges – Fintech og 24 andre
IT specifikke netværk.

JURIDISK RÅDGIVNING OG HJÆLP
Vores jurister, socialrådgivere og faglige konsulenter er klar til at
hjælpe dig med svar på dine spørgsmål til dit arbejdsliv.

KONTANTE FORDELE
Attraktiv gruppeordnings forsikring hos TRYG.
Beregn selv på www.finansforbundet.tryg.dk
Optjen årlig bonus i 4.500 butikker. F.eks. 10% på Day Sushi,
New Century Sushi, Bronx Burger, Thai Curry, Nose2tail, Cinemateket, Thiele Optik, Synoptik, Pub & Sport og 18% på både Bar
7 og 25. Tjek bonusberegner på www.forbrugsforeningen.dk

FAGLIGE ARRANGEMENTER
Som medlem kan du gratis deltage i konferencer, gå-hjem-møder
og temadage med højt fagligt indhold i hele landet. Deltag i nedenstående arrangementer eller tjek vores arrangementskalender ud
på www.finansforbundet.dk/arrangementer
Personlig effektivitet og tidsstyring. Temadag: Vil du have en
effektiv arbejdsdag - hver dag? Deltag på temadagen Personlig effektivitet - førstehjælp til en travl hverdag og oplev, hvordan du kan
blive fokuseret i dit arbejde og sætte tempoet ned, mens du samtidig får has på bunkerne. Roskilde - d. 29.10.18 – 250 kr.
Kunstig intteligens: Lær at lave en chatbot. Vil du have indblik
i, hvad kunstig intelligens kan bruges til, og vil du lære, hvordan
man laver en chatbot? Så deltag i denne 2-dages workshop, hvor
vi stiller skarpt på mulighederne med kunstig intelligens og giver
dig muligheden for selv at skabe en chatbot. København - d.
31.10.18 – Gratis.
Bedre arbejdsliv med positiv psykologi. Temadag: Drømmer du
om et arbejdsliv, hvor du oplever motivation, engagement og arbejdsglæde hver dag? Så er denne temadag lige noget for dig. Hillerød - d. 29.11.18 – 250 kr.

