HVAD ER
DER I JA?
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JA er det naturlige valg for
mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder
faglige interessefæller.”
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Foto: Sarah Bender

DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM

NATUR • MILJØ • VIDENSKAB • TEKNIK

DER ER NOGET I JA!
JA er fagforening og netværk for godt 5.000 studerende, bachelorer og kandidater inden
for jordbrugsvidenskab, naturforvaltning, miljø, energi, ressourceøkonomi, fysisk planlægning, byplanlægning, bioteknologi og fødevarer med funktioner som administration, forskning, undervisning, rådgivning og ledelse.
Men der er meget mere.
JAs styrke er din styrke. JA har et indgående kendskab til dit arbejdsmarked og stor indsigt
i, hvordan medlemmernes faglige profiler sættes i spil. Derved bliver JA en aktiv medspiller
i det enkelte medlems kompetence- og karriereudvikling. Og når det gælder din løn og
dine ansættelsesforhold, kan JA give dig netop den personlige og individuelle rådgivning,
som du har brug for.
JA er en naturlig del af medlemmernes arbejdsliv, karriereforløb og faglige identitet.

TILBUD OG FORDELE
•
•

Hjælp til jobansøgning og CV-tjek
Bistand og rådgivning om:
 Løn, kontrakter, klausuler
 Stillingsændringer og afskedigelse
 Rettigheder i forbindelse med sygdom, barsel og omsorgsdage, ferie,
		 arbejdsmiljø, merarbejde og frynsegoder
• Inspiration og hjælp til karriere- og kompetenceudviklingen
• Deltagelse i faglige og sociale netværk
• Kursusstøtte og legater
• Medlemsbladet Jord & Viden
• Temamagasinet moMentum+
• JA Nyhedsbrev
• www.ja.dk
• Konferencer og debatmøder
• Forsikringer, lån, kreditkort, pressekort, kontorfællesskab og rabataftaler
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LØN
Du kan få rådgivning og hjælp i JA til din løn, din nye kontrakt - inden du skriver under - og
til eventuelle klausuler, som du kan blive omfattet af. Du kan også bede om råd, når du
skifter job, og når din stilling forandrer sig. Så er det nemlig naturligt, at du også stiger i
løn. Hvis det ikke kan udmøntes i kroner på lønsedlen, så skal du tænke på andre goder,
og du kan få ideer til relevante forslag ved at kontakte JA.
Du kan også have brug for at vide noget om fx arbejdstidsregler, ferie eller barsel.
Det er fagforeningen, der sikrer medlemmerne rimelige lønninger og sikrer lige løn for lige
arbejde. Overenskomsterne kommer ikke af sig selv!

ARBEJDSMILJØ
Når der sker forandringer og omstruktureringer på arbejdspladsen, kan det psykiske arbejdsmiljø blive truet. Et godt arbejdsmiljø er dog ikke et entydigt begreb, det omfatter
mange aspekter, og det kan være forskelligt fra person til person. Det er fx forholdet til
chefen, kollegaerne, kunderne/klienterne m.fl. Men det kan også være forhold vedrørende
arbejdets organisering og balancen mellem ressourcer og krav.
Der findes i dag rigtig mange værktøjer til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Nogle af
dem henvender sig til hele arbejdspladsen/afdelingen, mens andre er rettet mod det enkelte individ.
Bliver du ramt af stress pga. dit arbejde, så står JA klar med hjælp. JA kan hjælpe dig med
at få aftalt nogle fornuftige rammer for dit arbejde. Du kan også via JA blive visiteret til vores tilknyttede psykologordning, hvor du kan få professionel bistand, hvis din egen arbejdsplads ikke har et sådant tilbud. JA har også et rabattilbud om coaching, som kan
være et redskab til at hjælpe dig tilbage på arbejdet, uden at du får stress igen.
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Det er vores fagforening,
der sikrer os rimelige
lønninger og lige løn
for lige arbejde.”

Foto: Sarah Bender

KAREN FENGER OLSEN, JA-MEDLEM
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Jeg kan godt lide at være
medlem af en fagforening,
hvor jeg oplever, at foreningen og dens medlemmer arbejder for et højt
vidensniveau og en høj
faglighed.”
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Foto: Sarah Bender

METTE JESSEN, JA-MEDLEM
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FAGLIGHED
JA holder fast i medlemmernes flerfaglighed
og arbejder for at vise omverdenen, at disse
kompetencer er uundværlige i samfundsdebatten. JA peger på, at en jordbrugsakademisk uddannelse adskiller sig fra andre uddannelser, og definerer, hvad det er, der gør
uddannelserne erhvervsrelevante.
JAerne er akademiske svejtserknive, der kan
kombinere mange forskellige fagområder og
samtidig have en dyb faglighed på et enkelt.
JAerne har derfor mange farver på paletten,
de er fleksible, og de kan bidrage med overblik og fokus på mulige alternative løsninger,
bygge bro og skabe resultater. Dét gør dem
til værdifulde medarbejdere på enhver arbejdsplads.
”Flerfaglighed - så sker det”. Dét slogan skal
helt umiddelbart give JAernes potentielle arbejdsgivere tanken: Sådan en må jeg da ha’!
Ansæt en jordbrugsakademiker. Så sker det!

Medlemsfordeling lønmodtagere 2014
OK-ansat, stat

965

Tjenestemand, stat

25

OK-ansat, kommune/region

534

Tjenestemandsansat,
kommune/region

3

Tjenestemandslignende ansat

26

Fondsaflønnnet

0

Privatansat

947

Konsulent

585

Udsendt Danida

4

Udlandsansat

69

Andre, offentlig

4

Andre, privat

3

I alt

3165
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Du skal være medlem af
JA, fordi det giver dig et
uvurderligt netværk,
som du kan bruge i dit
professionelle liv.”
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Foto: Sarah Bender

HENNING OTTE HANSEN, JA-MEDLEM
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NETVÆRK
JAs medlemmer har mulighed for at deltage i en lang række faglige netværk inden for stort
set alle jordbrugsakademikernes fagområder. Uanset hvilket netværk du vælger at deltage
i, møder du ligesindede med samme faglige interesser som dig selv. Netværk kan være
givtige både på det faglige og personlige plan og dermed et godt redskab til at styrke din
karriere- og kompetenceudvikling.
• Du møder ligesindede at dele faglig viden med.
• Du får energi til at sætte nye ideer i spil.
• Du bliver inspireret til, hvordan du kommer videre.
Et godt arbejdsliv begynder og udvikles ofte som følge af nogle gode kontakter. Med sine
mange faglige netværk har JA forbindelserne.
Det er gratis at være med. Finder du ikke lige det, du interesserer sig for, så kan du altid
tage initiativ til at etablere et nyt netværk. Flere faglige og geografiske netværk er i støbeskeen. Ring eller skriv til sekretariatet og spørg efter JAs netværkskontakt.

JA NETVÆRK
•
•
•
•

Biotek-netværket
Dansk Agronomforening /
JA agronomi
Danske Forstkandidaters
Forening / JA skovbrug
Dansk Hortonomforening /
JA havebrug

•
•
•
•
•
•

Landskabsarkitekternes Forening /
JA landskabsarkitektur og bydesign
Netværk for Haveentusiaster
Netværk for ledige
Netværk for projektledere
PH.D.-foreningen
Økologisk Forum
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AFSKEDIGELSE
Besparelser, samarbejdsvanskeligheder, sygdom, manglende kvalitet i arbejdet, barsel og
masseafskedigelser. Der er mange forskellige årsager til at opsige medarbejdere.
Har du modtaget en skriftlig opsigelse - eller har arbejdsgiveren orienteret dig om, at du
vil blive sagt op - er det i alle tilfælde altid en god ide at inddrage JA.
JAs sekretariat behandler hvert år mange sager om afskedigelse, og konsulenterne har
derfor stor erfaring med at give råd og vejledning til medlemmer, der befinder sig i en afskedigelsesproces eller lige er blevet afskediget.
JA hjælper dig med at få klarhed over situationen, så du hurtigt kan komme tilbage til arbejdsmarkedet.
Det var JAs medlemsrådgivning, der fik den højeste score i medlemstilfredshedsundersøgelsen fra foråret 2014, og JA ligger tæt på niveauet for de allerbedste organisationer under Akademikerne (AC).

LEDIGHED
Bliver du ledig efter mange år på arbejdsmarkedet, så kan det være svært at sætte sig ned
og skrive en ansøgning og udarbejde et CV. Men det er vigtigt at komme hurtigt i gang
med jobsøgningen. Det er også vigtigt at målrette og motivere dine ansøgninger og dit
brutto CV til hvert enkelt opslag. Det er en god ide at søge uopfordret, men det kræver lidt
detektivarbejde. Udvælg en håndfuld jobdatabaser og opret en eller flere jobagenter samt
en LinkedIn-profil. Husk også at tjekke private virksomheders hjemmesider.
JA tilbyder alle medlemmer individuel rådgivning og vejledning i at skrive ansøgninger og
giver inspiration til, hvor dine kompetencer kan bruges. Der er også ”mode” inden for
jobsøgning, og som medlem har du mulighed for at rekvirere en ”Jobsøgningsmappe”.
Brug også JAs karriereværktøj, karrierenavigation, som du kan finde på www.ja.dk
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DEBAT
JA søger en åben, faglig dialog mellem medlemmerne og med medlemmerne, hvor der er
plads til alle synspunkter. Det er ofte gennem debat og udveksling af synspunkter, vi finder nye veje og udtænker løsninger på faglige udfordringer.
JA understøtter den faglige dialog gennem faglige indsatsområder, udgivelsen af temamagasinet moMentum+, debatmøder, konferencer og netværk. Og den faglige gennemslagskraft styrkes gennem en politisk markering fra JA inden for fagområderne - hvert temamagasin følges af et debatmøde eller en konference, der igen følges op med en udtalelse fra
JA, udarbejdet på et solidt fagligt grundlag.
Vores faglige grundlag er et stærkt udgangspunkt, og
der er behov for de nuancerede holdninger, når vi
skal blande os i samfundets diskussioner, profilere
JA og vise resten af verden den styrke, medlemmerne har som flerfaglige akademikere.

JA blander sig sagligt i den
offentlige debat på de områder, hvor JAs medlemmer
fagligt står stærkt.”

Foto: Sarah Bender

BO HOLM KRISTENSEN, JA-MEDLEM
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JA
Peter Bangs Vej 30
DK-2000 Frederiksberg
Tlf. +45 3321 2800
post@ja.dk
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www.ja.dk

