
FOA Randers arbejder for, at flere an-

satte medlemmer bliver opkvalificeret 

og for, at flere ledige medlemmer 

kommer i arbejde. 

Via netværk, erfaring og viden inden 

for FOAs fagområder ønsker vi, at vo-

res medlemmer oplever fordelen ved 

at være medlem af en fagligt funde-

ret a-kasse og fagforening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For yderligere information: 

Britta W. Rasmussen Tlf. 4697 1936 

 

 

Kontakt  

 

FOA Job og uddannelse 

Tlf: 4697 1900 

Email: foajobranders@foa.dk 

Du kan læse mere på 

www.foa.dk/randers 



Skal I have en ny kollega? 

 
Du kender det: I skal have en ny kollega i 

kortere eller længere tid. 

Hvis det er til et vikariat, spørger jeres 

leder typisk, om I kender nogen, der ken-

der nogen. 

Så slipper I nemlig for at stå med en 

bunke ansøgninger, som I skal bruge 

krudt på at sortere og vurdere. 

Men hvis I ikke lige kender nogen, er I 

nødt til at slå jobbet op. 

 

 

 

 

 

 

Fremover behøver I bare kon-

takte FOA Job og uddannelse 

 
FOA JobMatch er FOA Randers’ nye for-

midlingstjeneste. 

Vi formidler jobsøgende medlemmer af 

FOA og FOAs A-kasse. 

Vi kender medlemmerne og det, de kan, 

så vi kan sikre jer en både kvalificeret og 

motiveret kollega. 

 

 

Din rolle som TR 

 
Som TR er du en vigtig kulturbærer på ar-

bejdsstedet, og ved at benytte FOA Job og 

uddannelse til rekruttering er du med til at 

sikre FOA kulturen på din arbejdsplads: 

FOA kulturen sætter fokus på faglighed og 

kompetenceudvikling både for dine kolleger 

og de nyansatte. 

Som TR er du med til at vise solidaritet med 

jobsøgende FOA medlemmer, fordi du sik-

rer dem adgang til job, de måske ellers ikke 

ville have hørt om. 

Og du er med til at understøtte samarbej-

det mellem FOA og arbejdsgiverne til gavn 

for alle FOAs medlemmer. 

 

 

Vores mål er…. 

 
• At arbejde for, at FOAs medlemmer 

kompetenceudvikles  

• At hjælpe ledige medlemmer tilbage på 

arbejdsmarkedet  

• At samarbejde med arbejdspladserne 

om at finde gode løsninger 

Sådan gør I! 

 
Aftal med din leder, at I bruger FOA Job 

og uddannelse til at finde den nye kol-

lega. Ring eller mail til os og fortæl, 

hvad I har brug for. 

I kan også udfylde og sende en jobor-

dreblanket på www.foa.dk/randers 

Så finder vi nogle medlemmer, der pas-

ser til jeres ønsker. Det er helt op til jer, 

hvordan I ønsker forløbet. 

Når I har besluttet, hvem der skal an-

sættes, kontakter I os og fortæller, 

hvem I valgte. 

 

 

 

 

Kompetenceudvikling 

 
Ønsker I hjælp til kompetenceudvikling 

via orlovsaftaler og jobrotation, kan vi 

kontaktes pr. telefon eller via mail.  


