
En stemme på mig er en stemme – der arbejder for Dig! 

 

Peter Joakim Buch 
 
Nuværende tillidsposter: 
Arbejdsmiljørepræsentant og medlem af 
Afdelings MED RCK, Borgercenter MED 
RCK og Hoved MED Socialforvaltningen 
 
Borgerligt ombud:  
Domsmand + nævninge ved Københavns 
Byret 
Valgtilforordnet                       
 
Uddannelser: 
Ernæringsassistent 
Social- og sundhedshjælper 
Social- og sundhedsassistent 
NADA-behandler 
Diplomledelse/LUP-3 forløbet 
Arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant kurser 
+ Organisations linjen 
Voksen pædagogisk grunduddannelse 
 
                  

 

 

 
 

Tidligere tillidsposter:  
Tillidsrepræsentant - Bispebjerg Hospitals 
Køkken 
Medlem af bestyrelsen i FOA-KLS afd.07 
Medlem af faggruppebestyrelsen i FOA 
Køkken/Rengøring 
Medlem af PenSams forbrugergruppe-
styrelsen 
Formand Køkkenklubben FOA-KLS afd.7 
Medlem af Branchesikkerhedsråd 8 

 

Posten som faglig sekretær 

Jeg og bestyrelsesmedlem og fællestillidsrepræsentant Maria Kim Konstantinidou stiller 

begge op til posten som faglig sekretær, og derfor skal der være kampvalg i år. 

Jeg stiller dog ikke op imod Maria, som er en dygtig tillidsrepræsentant, men jeg stiller op 

for, at du og dine kollegaer, kan få en repræsentant i fagforeningens politiske ledelse, 

som vil arbejde målrettet for: 

 

 Bedre vilkår for vores ældre medlemmer, som har slidt og slæbt for det gode 

velfærdssamfund, der er skabt gennem arbejdskamp og forhandlinger. Jeg vil kæmpe 

for, at vi bevarer og udbygger disse rettigheder og goder.  

 Bedre vilkår for vores unge medlemmer, som oftest er dem, som kommer til skade på 

vores arbejdspladser. Jeg vil kæmpe for, at antallet af arbejdsulykker mindskes for 

alle, men specielt vores unge medlemmer. 

 Bedre vilkår for alle vores dygtige, og flittige kollegaer, som alt for ofte oplever, at 

demokratiet på arbejdspladsen ikke tages alvorligt i vores MED-udvalg og på vores 

personalemøder. Som alt for ofte oplever arbejdsgivere, som ser ned på vores faglighed 

og fag. Jeg vil kæmpe for respekt og synliggørelse af vores faglighed. 

 Bedre vilkår for alle vores dygtige tillidsfolk, som dagligt står i første række, når 

medlemmerne skal indmeldes i fagforeningen, når der skal forhandles, når der skal 

samles krav ind til overenskomsten, når der er brug for støttende samtaler og omsorg for 

medlemmer i krise. Jeg vil kæmpe for bedre uddannelsesmuligheder for alle 

tillidsvalgte. 

 


