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Uddannelsesdating.dk er klar: Find et kursus til dig
Som ansat i Forsvaret findes der en lang liste over AMU-kurser målrette ansatte, men kurserne bliver ofte aflyst
på grund af for få tilmeldinger. Det forsøger vi at ændre med den nye hjemmeside www.uddannelsesdating.dk.
Her kan man skrive sig op som mulig deltager til et konkret AMU-kursus, og når der er nok til at oprette et
kursushold, bliver man kontaktet af en skole med tilbud om at deltage i kurset.
I øjeblikket kan man vælge mellem syv kurser, der er målrettet ansatte i Forsvaret: Fokus på udviklingssamtalen,
Karriereudvikling og kompetenceafklaring - den personlige uddannelses- og jobplan for sergent- og
konstabelgruppen, Kulturforståelse på manuelt niveau i Forsvaret, Forandringspiloter for SU+ i Forsvaret,
Forandringsprocesser for Forsvarets medarbejdere, Engelsk i Forsvaret - på basalt og nuanceret niveau og
Afhøringsteknik og principper i efterforskning for militærpolitiet. Listen bliver løbende opdateret med nye kurser.
Kurserne henvender sig især til konstabler, sergenter og en række civilt ansatte, men er tilgængeligt for alle, der
bor eller arbejder i Danmark. Prisen afhænger af uddannelsens længe, om uddannelsen afholdes på et
uddannelsessted eller egen arbejdsplads og ikke mindst af dit uddannelsesniveau.
Hvis du har spørgsmål til ovenstående (samt andre spørgsmål om videreuddannelse og kompetenceudvikling),
kan du kontakte specialkonsulent Flemming Fage Sørensen på 36 90 89 44 eller fage@cs.dk.

Vores medlemmer er vilde med den nye sundhedsforsikring
Fra 1. januar 2017 ændrede vi vores sundhedsforsikring, så den nu er gennem Tryg i stedet for PFA. Vi mente
selv, at det var en rigtig god ændring – og det viser sig, at I er enige. Hos PFA havde vi omkring 4150 forsikrede
– og her i udgangen af marts er der kommet næsten 300 mere!
Den nye Tryg-forsikring betyder, at I har bredere dækning og endda til en lavere præmie. Som eksempel kan
det nævnes, at i stedet for et bestemt antal gange til kiropraktor, fysioterapi, psykolog/psykiater, er det hos Tryg
behovsbestemt, hvilket er positivt, fordi du kan få hjælp, til behandlingen er slut. Der er stadig samme gode
hjælp ved operationer, genoptræning, akupunktur, zoneterapi og akut krisehjælp – men hos Tryg tilbyder de
også en udredning for smerte og allergi samt en diætist, hvis dit BMI er for højt eller for lavt. Endelig er børn nu
gratis meddækket til det 24. år (i modsætning til det 21. år hos PFA).
Spørgsmål om forsikring kan stilles til forsikringskonsulent Kirsten Flindt på tlf.: 36 90 89 14 eller på mail:
kirsten@cs.dk.

Ny medlemskonsulent/IT administrator i CS
CS har per 1. juli 2017 ansat Bjarne Conradsen Skov som ny medlemskonsulent/IT administrator. Bjarne er 45 år
og kommer fra en stilling som IT- og logistik sagsbehandler i Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU). Før sin stilling i
FSU har Bjarne blandt andet været leder af informatikenter/Det danske internationale Logistik Center, leder af
informatikenter/Garnisionskommandant Vordingborg samt leder af informatikenter/Danske Livregiment.
Derudover har Bjarne været udsendt to gange – begge gange til Kosovo.
Bjarne overtager stillingen fra Peter Gudberg, som bliver for at give en god overdragelse til Bjarne.
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