Dorthe Schultz
Erhvervspartner i Holbæk
Ansat i finansielle sektor i 27 år, heraf 10 år i Jyske Bank
Tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentant i 7 år.
Gift med Jesper og har tre børn i alderen 12,15 og 19 år.

De konstante krav om forandringer, organisationsændringer, øgede effektivisering og indtjening betyder, et
større pres både som medarbejder og menneske. Hvilket gør vores arbejde som tillidsmand og arbejde i
kredsen endnu mere vigtigt.
Det vil jeg gerne bidrage med:


At støtte og sparre med den enkelte tillidsmand, og dermed sikre optimal indflydelse på trivsel og
kompetenceudvikling lokalt samt at støtte i forbindelse med konkrete sager.



At være talerør mellem tillidsmand og kredsen og dermed opsamle information, som ledelsen kan
anvende til at kvalificere sine beslutninger.



At være en god og kvalificeret sparringspartner til ledelsen, men samtidig at udfordre ledelsen i
forhold til organisationsændringer, nedskæringer m.m.



At sikre et godt samarbejde i kredsen med suppleanter, hvor alle får mulighed for at bruge deres
kompetencer optimalt, komme til orde og dermed større gennemslagskraft.

Jeg har som tillidsmand og menneske altid brændt for arbejdsglæde, trivsel, kompetenceudvikling og være
en tillidsfuld partner i mine kollegaes arbejdsliv..
Mine kollegaer og tillidsmandskollegaer beskriver mig på følgende måde:







God til at sige tingene direkte, når der er behov for det.
Giver ikke op, selvom noget kan være vanskeligt.
Sætter gerne noget på dagsordenen, er både aktiv og proaktiv.
Har modet til at udfordre den enkelte og på et overordnet plan.
Har evnen til at formulere sig præcis, ordentligt og sagligt
Er social, nærværende, empatisk og tillidsvækkende.

Jeg har løbende uddannet mig, for at udvikle mig som menneske og dygtiggøre mig som tillidsmand og
arbejdsmiljørepræsentant. De seneste kurser/uddannelse er: Coaching i organisationer, Samtalen som redskab
herunder systemisk coachning, forhandling, mastercoach, mindfulness og sådan spotter du stress. Desuden var
jeg landsmødedelegeret til finansforbundets landsmøde i september 2017.

Jeg vil være tæt på medlemmerne og løbende italesætte de udfordringer der kommer.
Jeg vil være med til at gøre en forskel og arbejde for bedst mulige vilkår for medlemmerne.

Navn: Henrik Trond
Alder: 48 år
Privat: Bor i Hinnerup og er en del af en lidt stor familie flok med egne og andres børn. Dertil hund og katte,
samt hvad ungerne ellers slæber ind af døren.
Jyske Bank siden 2006, Sektoren siden 1998.
I dag: Privatrådgiver i Skanderborg afd. og Tillidsmand siden 2012.
Fritidsinteresser: Familien, Gør det selv, Fysisk træning uden at være fanatiker.

Jeg har været suppleant for Jyske Bank Kreds de sidste 5 år. I den forbindelse har jeg i en kort overgang haft
muligheden for at arbejde tæt med kredsen, og fået et indblik i deres arbejdsdag og udfordringer. Dette
giver mig en naturlig lyst til at være længst muligt fremme rækken som suppleant.

Områder med mit fokus:
Jeg er stor fortaler for at Jyske Bank ikke higer efter at blive som Nordea og Danske Bank. Vi har i dag en
rigtig fin virksomhed på mange punkter. Men der kræves til tider meget store ressourcer af de enkelte
medarbejdere. Eftervirkningerne af dette er mange, og desværre til tider langtidssygemeldinger.
Det er for mig vanvittigt at Jyske Bank forestiller sig at vi kan drifte uændret, når en afdeling er nede med
10-20 eller 30% af de kollegaer som skal stå for netop driften.
Det er ualmindeligt selvmodsigende, at Jyske Bank vil vokse, og samtidig nedbringer vi i store tal
medarbejderstaben og ”rykker sammen i bussen”.
Jeg hørte på et morgenmøde, at tilbagemeldingen fra et canvasteam meldte, hvor let det er at få
kundemøder ind. Hvorfor hyrer vi så ikke flere af dem og flere kollegaer til at samle endnu flere møder op.
Det lyder som om forretningerne ligger derude, men Jyske Bank vil ikke investere i at samle dem op.

Navn: STEEN BRASTRUP CLASEN
Bopæl: Øster Søgade 30 st. tv, 1357 København K
Arbejdssted: Vurdering Privat, Jyske Bank
Tel. 31179870. Mail: steen.clasen@jyskebank.dk
Funktion: Vurderingsansvarlig
Faglige tillidshverv: Tillidsmand, medlem af den lokale
arbejdsmiljøgruppe, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Jyske
Realkredit A/S
FÆLLESSKAB – SAMMENHOLD - TRYGHED
Det er vigtigt for mig, at vi fastholder den enestående position som
Finansforbundet har, nemlig at vi alle er medlemmer af den samme
faglige organisation, uanset uddannelsesmæssig baggrund eller
jobfunktion. Det er unikt, at alle lønmodtagere i en koncern kan tale
med én stemme. Vi skal fastholde fællesskabet som en stærk
grundværdi.
Finansforbundet og Jyske Bank Kreds skal være endnu mere synlige
alle steder i banken. Vi skal arbejde på at få de sidste med, og målet
må altid være en organisationsprocent på 100. Jeg tror egentlig ikke vi
behøver at ændre os eller gøre noget anderledes. Vi skal blot blive
stærkere i vores italesættelse af de ting, som Jyske Bank Kreds og
Finansforbundet allerede gør for alle ansatte i banken. I en tid hvor
forandringer går hurtigere end nogensinde, så er solidaritet og
sammenhold vigtigt.
Endelig har jeg det skidt med at vågne op til større eller mindre
afskedigelsesrunder. Ofte er det medarbejdere, der loyalt har tjent
koncernen i mange år. Selvom kredsen er dygtige til at forhandle gode
aftrædelsesvilkår, så mister kollegaen sin hverdag, sin identitet og tit
venner på én og samme gang. Der skal være tryghed for alle. Ingen
skal gå rundt og være bange for at miste deres job i Jyske Bank.
Tænk hvis vi kunne lave en aftale med ledelsen om, at i stedet for
ansættelsesstop, så har vi afskedigelsesstop? Udover den tryghed det
vil give den enkelte, så vil det gøre Jyske Bank endnu stærkere med de
mest dedikerede medarbejdere. Og det vil sende et stærkt signal i
offentligheden, at Jyske Bank er en organisation, hvor man garanterer

danske arbejdspladser og hvor ny teknologi ikke automatisk betyder
færre ansatte.
De seneste 4 år har jeg været ansat i Vurdering Privat med ansvar for
vurderinger af private boliger i København. Før det var jeg ansat i BRF
kredit og arbejdede med kreditgodkendelse af private kunder,
projektkøb og række andre kunderelaterede opgaver.
Jeg har i mange år været optaget af faglige og retslige spørgsmål for
”almindelige mennesker”. Jeg er tillidsmand i min afdeling og dermed
medlem af den lokale arbejdsmiljøgruppe. Og så er jeg netop blevet
medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Jyske Realkredit A/S.
I mit nærområde er jeg aktiv på den lokale folkeskole – Øster
Farimagsgades Skole – hvor jeg har siddet i skolebestyrelsen siden
2014 og nu er formand.
Når jeg ikke arbejder, så bruger jeg tid sammen med mine mange
børn, jeg har spillet meget teater og udgiver min første roman senere i
år.

