AC-klubber
Pharmadanmark tilbyder oplæg inden for juridisk
rådgivning, karriererådgivning og politisk arbejde,
der kan være relevant for netop jeres klub.

Brochuren bliver løbende opdateret med
nye kurser, men vi kan altid kontaktes med
gode ideer.

AC-klubber
Bland-selv ansættelsesret
Oplægget henvender sig til alle medlemmer, der ønsker at vide
mere om deres vilkår inden for ansættelsesretten.
Pharmadanmarks jurister kommer ud og fortæller jer om de emner, der er særligt relevante for jer.
Emnerne, der pt. kan vælges imellem er:
• Den nye ferielov
• Ansættelseskontrakten – hvad skal man være særligt opmærksom på?
• Masseafskedigelse og virksomhedsoverdragelse – hvordan er
reglerne og hvordan foregår forhandlingsprocessen?
• Opsigelsesreglerne – med særligt fokus på saglighed og diskrimination
• Barselsreglerne
• Løn, herunder
– Lær at forstå din lønseddel
– Gennemgang af Pharmadanmarks lønstatistik – hvordan
kan man bedst bruge den til sin egen fordel?
– Lønforhandling
– Kun for offentligt ansatte: Gennemgang af de offentlige
lønsystemer
VARIGHED: AFHÆNGER AF DE VALGTE EMNER. DOG ER MAKS. VARIGHED PR. GANG 2 TIMER INKL. SPØRGSMÅL KAN
BÅDE AFHOLDES FYSISK OG ONLINE

LinkedIn – inspiration til at få mest muligt ud af LinkedIn
Vidste du, at der er mere en 2,5 millioner danske LinkedIn profiler?
LinkedIn er et vigtigt redskab i life science karrieren i Danmark.
Rigtig mange danske virksomheder bruger LinkedIn, både i deres rekruttering af nye medarbejdere og
til at brande sig selv overfor kommende medarbejdere. LinkedIn er også en professionel platform til
faglig debat, vidensdeling og netværksskabelse.
Mange af Pharmadanmarks medlemmer har en profil, men desværre er der også en stor del, som
ikke bruger deres tilstedeværelse på LinkedIn til ret meget.
På denne workshop giver vi indsigt i, hvordan LinkedIn fungerer, og tips og tricks til, hvordan I kan
bruge LinkedIn til at opnå jeres mål gennem øget synlighed og netværk.
VARIGHED: 1 TIME
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Praktisk konflikthåndtering
Oplægget henvender sig til alle medlemmer, der ønsker at vide mere
om konflikthåndtering ud fra en praktisk perspektiv.
Oplægget vil bl.a. indeholde information om
• Konflikters dynamik – hvorfor opstår konflikter?
• Konfliktens generelle forløb/konfliktens optrapning
• At være del af en konflikt
• At blive klar over egne reaktionsmønstre i konflikter
• Praktiske værktøjer og metoder til konfliktløsning
VARIGHED: 1 TIME INKL. SPØRGSMÅL
KAN BÅDE AFHOLDES FYSISK OG ONLINE

Hvad driver dig? En workshop om motivation i arbejdslivet
Hvad taler vi egentlig om, når vi taler om motivation i arbejdslivet? I disse år er motivationsbegrebet
blevet mere og mere en integreret del af vores arbejdsliv.
Vi taler mere åbent om det, vi har dialoger med vores ledere løbende om motivation for opgaver og løsninger og vi ser i forskningen, at flere undersøgelser viser, at motivation betaler sig. Motiverende medarbejdere er mere produktive og leverer arbejde af en højere kvalitet end demotiverende medarbejdere.
Det lyder måske ikke så underligt. Men der er mange opgaver og daglige situationer i vores karriere,
der motiverer os, men også frastøder os. Hvad passer mon til dig? For at kunne træffe gode karrierevalg, beslutninger i forhold til opgaver er det afgørende både at være bevidst om, hvad der motiverer
og driver netop dig i dit arbejdsliv.
På denne workshop giver vi dig redskaber til at kortlægge og begynde at reflektere over, hvad der
grundlæggende driver dig. Dét er nemlig en af grundstenene i dit arbejdsliv og – på længere sigt
– karrieretrivsel.
VARIGHED: 1 TIME

Fastbrændthed i karrieren
Selv om man er kompetent og succesfuld i sit arbejde, kan man godt opleve at være fastbrændt og kørt
fast i et job eller et karrierespor, og det er hverken godt for virksomhed, team eller medarbejder.
Fastbrændthed er en tilstand, hvor personen og jobbet er vokset fra hinanden, og hvor der ikke er
overensstemmelse mellem personens arbejde og personens ønsker for livet i øvrigt. Det kan være, at
man ikke kan se mulighederne i sin karriere, at man har mistet tilliden til sine egne kompetencer, at de
arbejdsopgaver man har, ikke passer en længere, eller at arbejdet måske ikke længere giver mening på
samme måde som tidligere. Det kan også være, at man ikke synes, at man får lov til at få indfriet sine
behov gennem jobbet, altså at man faktisk har mere at byde på, end organisationen gør brug af.
På denne workshop undersøger vi fænomenet karrierefastbrændthed lidt nærmere og inspirerer
gennem øvelser til, hvad man selv kan gøre og hvordan man som leder eller kollega kan hjælpe den
fastbrændte videre.
VARIGHED: 1 TIME
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Guide til AC-klubber
Oplægget henvender sig til AC-klubbens bestyrelse, hvis I har brug for hjælp
ved opstart af en AC-klub eller til at få sat skub i AC-klubben.
Oplægget vil bl.a. indeholde information om
• Vedtægterne – hvordan skal jeres AC-klub se ud?
• Generalforsamlingen
• Inspiration til, hvad I kan/ønsker at tilbyde som AC-klub
• Drøftelse af særlige problemstillinger, der gør sig gældende i netop jeres
virksomhed.
VARIGHED: 1 TIME INKL. SPØRGSMÅL
KAN BÅDE AFHOLDES FYSISK OG ONLINE

Det politiske maskinrum: Hvordan nørderi kan skabe politisk forandring
Hvad er politik, hvordan opstår politik og hvordan arbejder man med politisk
interessevaretagelse, når man er en fagforening? Hvorfor kan det være så svært
at løfte en sag ind på Christiansborg, hvis den for medlemmerne er helt åbenlys?
Og hvilken betydning har timing, hvis ellers bare sagen er god nok?
Politik er et begreb, der både kan referere til selve processen, hvor politiske aktører søger at styre eller
påvirke udviklingen inden for et område, og til de institutioner, der gennemfører beslutningerne
i praksis. Kort fortalt er mange ting reelt politik. Dine tanker, erfaringer, bekymringer, holdninger etc.
er således eksempler på noget, der kan løftes politisk.
Det politiske landskab består af mange forskellige aktører. Politikere, embedsmænd, interesseorganisationer m.fl., der alle arbejder for at deres stemme bliver hørt i den politiske debat og deres indflydelse gjort gældende. Mange organisationer, heriblandt Pharmadanmark, arbejder for at skabe mere
politisk synlighed til gunst for deres medlemmer.
Pharmadanmark er en fagforening, der organiserer 8500 specialister indenfor life science.
Pharmadanmarks medlemmer er ofte specialister, der hver især løfter en opgave indenfor et avanceret
område. Medlemmerne arbejder med alt fra forskning og udvikling af nye behandlingsformer til rådgivning i den rette brug af lægemidler. I Pharmadanmarks politiske arbejde har vi både fokus på medlemmernes værdi ift. at fastholde en stærk life science industri i Danmark, men også medlemmernes
bidrag til at sikre et godt og velfungerende sundhedsvæsen. Derudover har vi et stort fokus på medlemmernes arbejdsliv og vilkår med alt, hvad det indebærer. Det kan både handle om, hvordan medlemmerne står i et arbejdsmarked under forandring, hvilke kompetencer der efterspørges og hvordan
arbejdspladserne forholder sig til hjemmearbejde og efteruddannelse.
Oplægget vil sætte fokus, hvordan den politiske beslutningsproces foregår med udgangspunkt i
kon-krete eksempler. Hvordan får vi det stærke engagement på arbejdspladserne omdannet til
politiske for-slag, der i sidste ende betyder, at politikerne bliver opmærksomme på, hvor afgørende
medarbejderne er for at bevare en stærk branche. Både ift adgang til specialister, men også ift at sikre
de rette vilkår.
VARIGHED: 45 MIN OPLÆG OG HEREFTER 30-45 MINUTTERS DISKUSSION

Alle vores oplæg kan afholdes fysisk eller online i Storkøbenhavn, helst online i resten af landet
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