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Kære arbejdsmiljørepræsentant i den grafiske branche

GIMK indbyder dig til at deltage i konferencen:
”Et godt langt arbejdsliv”

Konferencen afholdes
onsdag 28. september 2016 kl. 9.30 – 15.30
Severin Kursuscenter
Skovsvinget 25
5500 Middelfart
GIMKs (Grafisk, It & Medie Kartel) Arbejdsmiljøudvalg har igen fornøjelsen af at invitere dig som
arbejdsmiljørepræsentant med til arbejdsmiljøkonferencen 2016. I år er emnet: ”Et godt, langt arbejdsliv”, hvor vi sætter fokus på, hvilke tiltag der skal til for at opnå det, og hvilke forandringer hjernen og kroppen undergår igennem livet.
Vi skal alle være længere på arbejdsmarkedet, men hvordan får vi et både godt og langt arbejdsliv? Mange spørgsmål popper op. Nogle af dem kan du selv være med til at svare på, når GIMK
28. september holder konference på Severin Kursuscenter.
Du vil også kunne erfaringsudveksle med andre arbejdsmiljørepræsentanter og ledere og måske
komme til at se mere positivt og iderigt på et godt langt arbejdsliv. Læs mere i programmet.
Konferencen afholdes i et samarbejde mellem HK/Privat, Transportgruppen i 3F, Industrigruppen i
3F, Dansk El-Forbund og Dansk Metal, som tilsammen udgør GIMK.
Målgruppen er arbejdsmiljørepræsentanter fra det grafiske område, men din arbejdsmiljøleder er
også velkommen. Prisen for lederen, hvis han/hun ikke er medlem af HK, er 500 kr. for deltagelse i
konferencen. Tilmelding kan ske ved at maile til kursusafdelingen@hk.dk. Husk at skrive ”kursusnummer 9907-16-02 – tilmelding af leder” i emnefeltet.
Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til kursusafdelingen@hk.dk og oplyse:




Kursusnummer: 9907-16-02 (skrives i emnefeltet)
Dit fulde navn
Cpr.nr.

Eller elektronisk på www.mithk.dk
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Sidste frist for tilmelding er onsdag 14. september 2016. Husk, der er et begrænset antal pladser. Du er først optaget på konferencen, når du modtager en bekræftelse på din deltagelse.
Tabt arbejdsfortjeneste og transportudgifter
Deltagelse i konferencen (herunder forplejning) er gratis, men vi forventer, at du hører din arbejdsgiver, om virksomheden kan dække tabt arbejdsfortjeneste. Hvis du ikke kan få fri med løn, dækker
dit forbund tabt arbejdsfortjeneste efter gældende regler.
Transportudgifter udbetales efter forbundets regler.
Vi glæder os til at se dig.
Med venlig hilsen

June Halvorsen
Arbejdsmiljøkonsulent + Formand for GIMKs Arbejdsmiljøudvalg
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