Centralforeningen for Stampersonel - Kursusbeskrivelse

Løn & Pension kursus

Formål
Formålet med kurset er at give kursisten viden og færdigheder
indenfor løn og pensionsområdet.
Forudsætninger
For at kunne starte på Løn & Pension kurset skal man være valgt
som tillidsrepræsentant eller suppleant i én af CS´
lokalafdelinger.
Læringsudbytte
Viden
●
●
●
●
●
●
●

●

Du opnår et solidt vidensniveau omkring CS lønområde.
Du opnår et solidt vidensniveau indenfor beregning af løn.
Du opnår et godt vidensniveau omkring løn ved
varetagelse af stillinger på højere niveau.
Du opnår et godt vidensniveau omkring individuelle
kvalifikationstillæg.
Du opnår et godt vidensniveau omkring lønforskelle ved
ansøgning og beordring i stillinger.
Du opnår et solidt vidensniveau indenfor
Organisationsaftalen.
Du opnår et solidt vidensniveau om tjenestemandspension
og arbejdsmarkedspension, herunder konsekvenserne ved
at gå på pension ”før tid”.
Du opnår et godt vidensniveau i forhold til kriterieaftaler.

Færdigheder
●

●

●

Du opnår et godt færdighedsniveau indenfor CS
lønområde, som du kan anvendes i dit job som
tillidsrepræsentant eller suppleant.
Du opnår et godt færdighedsniveau indenfor formidling af
kendskab til lønforskelle ved beordring og ansøgning i
stillinger.
Du opnår et godt færdighedsniveau indenfor
kommunikation af Organisationsaftalens opbygning og
indhold til dine medlemmer.
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Praktiske oplysninger
Udgivelsesdato
December/2017
Deltagere
Min.10 – max. 20
Varighed
1 dag
Kursusdato
Kursus start og slutdato
fremgår af CS
hjemmeside
Tilmelding til
Karina Malmberg, mail:
km@cs.dk
Tlf.: 36908922
Tilmeldingsfrist
Senest 4 uger før
kursusstart.
Uddannelsesudbyder
Centralforeningen for
Stampersonel
Kursussekretariat
Centralforeningen for
Stampersonel
E-mail: cs@cs.dk
Tlf.: 36908900
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●

●

Du opnår et godt færdighedsniveau i forhold til at kunne
forklare og vejlede dine medlemmer om
tjenestemandspension og arbejdsmarkedspension,
herunder om konsekvenserne ved at gå på pension ”før
tid”.
Du opnår et godt færdighedsniveau i forhold til at formidle
viden om kriterieaftaler til dine medlemmer.

Kompetencer
●

●

●
●

●

Du opnår et solidt kompetenceniveau, indenfor CS
lønområde, som du kan anvende og videreformidle i
forbindelse med dit virke som tillidsvalgt.
Du opnår et godt kompetenceniveau i forhold til at rådgive
og forklare medlemmer lønforskelle ved beordring og
ansøgning i stillinger.
Du kan redegøre for, samt forklare medlemmerne om
Organisationsaftalen og dens indhold.
Du kan i dit virke som tillidsvalgt forklare og vejlede dine
medlemmer om tjenestemandspension og
arbejdsmarkedspension, herunder om konsekvenserne ved
at gå på pension ”før tid”.
Du kan i dit virke som tillidsvalgt vejlede og rådgive dine
medlemmer i forhold til kriterieaftaler.

Indhold
Kurset består af følgende hovedemner:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Løn generelt.
Beregning af løn.
Stillinger på højere niveau.
Kvalifikationstillæg.
Beordring og ansøgning.
Organisationsaftalen.
Tjenestemandspension og arbejdsmarkedspension.
Hvornår kan jeg gå på pension?

Studie- og arbejdsformer
Du vil på kurset komme til at deltage i gruppearbejde,
selvstudie, cases og plenum undervisning.
Evaluering
Kursisterne evaluerer fælles forløbet efter kurset.
Der er ingen prøver eller test forbundet med kurset.
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