Kandidat til næstformandsposten i FOA Silkeborg-Skanderborg
Jeg hedder Mona Martens, jeg er 47 år.
Jeg er uddannet Social- og sundhedshjælper og Social- og
sundhedsassistent. Herudover har jeg Akademiuddannelsen i
sundhedspraksis og en Diplomuddannelse i ledelse.
Jeg har tidligere været daglig leder på et plejecenter. Her har jeg fået
erfaring med det at være leder.
- Også når der kan være udfordringer og sværere beslutninger der skal
træffes.
Da jeg var TR, hjalp jeg kollegaer med alt hvad TR-arbejdet indebærer.
Fx Løntjek, indstilling til lokalløn, sikre overholdelse af overenskomsten, svære samtaler, som
sygefraværssamtaler og afskedigelser. Jeg var valgt ind i OMU og var FTR suppleant i HMU.
Jeg har været valgt ind i FOA’s afdelingsbestyrelse samt SOSU-sektorbestyrelsen.
Derudover blev jeg valgt til faggrupperepræsentant i SOSU-sektoren samt til LUU.
I dag arbejder jeg som faglig konsulent i FOA Silkeborg-Skanderborg.
Mine arbejdsområder som faglig konsulent er at hjælpe medlemmer med fx løntjek og svare på de
spørgsmål de måtte have.
Jeg er uddannelsesansvarlig for de tillidsvalgte, samt AMR for de ansatte i FOA Silkeborg-Skanderborg
-

Hvis du stemmer på mig, så får du en næstformand, der kender til og navigerer sikkert i alle
facetter af det faglige arbejde. Med stort kendskab til TR arbejdet, AMR arbejdet og hvordan
det er at være leder på den anden side af bordet!

Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøet har aldrig været i så massivt fokus som nu, den bølge skal vi være en del af så vi sikrer,
at arbejdsmiljøet i mange år endnu er i fokus. Med mig som jeres næstformand, vil I mærke, at det er
en stor hjertesag for mig. Godt arbejdsmiljø betaler sig! Det ved vi!
Organisering
Vi har stor fokus på organisering. Med mig som næstformand vil jeg være med til at sikre at dette
arbejde fortsættes. Det er vigtigt vi taler samme sprog og står sammen! - Endnu mere nu end
nogensinde.
Seniorordninger
Mange af vores medlemmer har været på arbejdsmarkedet i mange år. Derfor er der brug for gode
seniorordninger. Med mig som næstformand, vil jeg arbejde for gode seniorordninger til alle vores
medlemmer.
Budgetter
Budgetter er lig med lønkroner til medlemmerne, så jeg vil arbejde for stadig godt samarbejde med
beslutningstagerne i kommunerne, om at få så meget som muligt til de områder, hvor FOAs
medlemmer arbejder. De skal forstå at der er brug for lønkroner til at sikre, at der er nok hænder og
at medlemmerne derved ønsker at blive på deres arbejdsplads.
Lokalaftaler
Vi har i FOA mange gode lokalaftaler med arbejdsgiverne og et godt samarbejde med kommunerne
herom. Det er derfor vigtigt at vi fortsætter det gode samarbejde så det er til medlemmernes gavn at
indgå disse aftaler.
Timelønsansættelser
Det er gået op for mig i tiden her i FOA, at der er flere parametre, man skal være opmærksom på, når
der kommer en til løntjek som er timelønsansat. Jeg vil gerne dykke mere ned i sådanne ansættelser,
for at sikre medlemmet ikke mister for meget i timelønsansættelsen.
Jeg håber virkelig I vil give mig jeres stemme, jeg har kompetencerne og motivationen for at gøre en
forskel. - Men det er sammen med jer! Uden jer intet FOA!

