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Hvorfor stiller jeg 
op som 
suppleant? 
 

Hvor ska’ vi hen, du? 
 
Ved den seneste medarbejderundersøgelse sagde mange medlemmer, at de efter 
en lang periode, hvor finanskrise, pres på bankernes indtjening og dårligt 
omdømme har fyldt meget, føler sig usikre på, hvor havkatten er på vej hen nu. Jeg 
oplever, at medlemmerne søger fællesskab og retning. 
Det er vigtigt, at vi til enhver tid har en Kreds med engagement og lyst til at arbejde 
for fællesskab, trivsel og det gode arbejdsliv. Jeg er klar til at gøre en indsats, hvis 
der bliver behov for det. 
 
Det bæredygtige arbejdsliv, trivsel og diversitet – det er mega trends, vi alle taler 
om her i 2021. Egentlig tænker jeg, at det langt hen ad vejen er nutidens ord for 
nogle af de centrale elementer i koncernens værdier – langvarige relationer, 
balance mellem arbejdsliv og privatliv og respekt for forskellighed.  
Jeg ser et behov for, at vi får ”støvet” vores værdier af og får tydeliggjort, hvordan 
de kan bringes i spil i den finansielle sektor og det samfund, vi ser ind i nu.  Helt 
konkret vil jeg arbejde for dialog og handling på følgende 3 områder, hvor rigtig 
mange medlemmer har efterspurgt en klar holdning fra koncernledelsen:  

- Hjemmearbejde, set ift. til den generelle tendens i samfundet 
- Diversitet. Holdning og initiativer ift. at have medarbejdere med forskellige 

profiler og baggrund samt både mænd og kvinder i de forskellige funktioner 
og ledelseslag 

- Koncernens omdømme, idet medlemmerne efterspørger koncernens støtte 
til at håndtere den modvilje mod bankerne, som vi møder i fritiden.  

 
Jeg har deltaget i de seneste landsmøder i Finansforbundet. Det har været utrolig 
spændende at være med til at præge den retning, vores fagforening bevæger sig i. 
Som suppleant vil jeg have mulighed for at komme tættere både på de politiske, 
strategiske diskussioner og på de konkrete spændende indsatsområder, som 
Finansforbundet arbejder med.    
 

Baggrund: 
 

Jeg har været ansat i Jyske Bank i lige knap 20 år og har både arbejdet i 
Forretningskoncepter og i Økonomiområdet. Nu har jeg min base i afdelingen 
Business Finance, hvor jeg laver ledelsesrapportering og analyser. 
 



Jeg har været tillidsmand siden 2016. De første 4 år var jeg tillidsmand for ØKR i 
Silkeborg. Siden ØKR blev delt op i Økonomi og Risiko for cirka et år siden, har jeg 
været tillidsmand for kollegerne i Økonomiområdet både i Silkeborg og i Lyngby.  

 


