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Ik wens u een prachtig
nieuw jaar!
Contactgegevens:
Lisette Ligtenberg,
Vakbondsfunctionaris

E-mail: FNV@Tilburguniversity.edu
Telefoon: 06 1162 2251
Facebook:
www.facebook.com/fnvtilburguniversity
Website:
www.fnv.nl
Twitter: @FNVTiU

Je salaris. Je werktijden.
Je rechten en plichten bij ziekte, zwangerschap of een reorganisatie.
De mogelijkheden voor flexwerken of deeltijdwerk.
Jouw werk en inkomen.
Zaken die er toe doen.
Heb jij hier vragen over of signaleer je iets waar wij als vakbond
aandacht aan zouden moeten besteden?
Of vragen over deze nieuwsbrief?
Mail naar FNV@Tilburguniversity.edu

Samen staan we sterker! Maak een collega lid van de FNV en ontvang 10 euro. Een nieuw lid betaalt de eerste 4 maanden slechts € 25,- Kijk op
fnv.nl/iemand-anders-aanmelden.

Om goede arbeidsvoorwaarden
voor werknemers te kunnen
blijven garanderen is een sterke
bond noodzakelijk.
Een sterke bond is in staat om
daadkrachtig op te treden op
cruciale momenten. Daaraan
moeten we blijven bouwen. Dat
doen we met elkaar. En vooral
voor elkaar. Maar altijd samen.

Bouw jij mee?
Alle hulp en ideeën zijn welkom.

Word jij in 2017 het nieuwe gezicht van de FNV bij de Tilburg
University?
Met ingang van 1 juli 2017 loopt mijn termijn als FNV
vakbondsfunctionaris bij Tilburg University ten einde. De FNV is daarom
op zoek naar een nieuw gezicht voor Tilburg University. De werving
gaat binnenkort van start. Omdat het belangrijk is dat het
vakbondswerk wordt gecontinueerd en het daarnaast ook leuk en
leerzaam werk is, vraag ik in deze nieuwsbrief alvast aandacht hiervoor.
Wat maakt de functie voor mij zo leuk en leerzaam? Door de aard van
de werkzaamheden heb ik mijzelf verder kunnen ontwikkelen, zowel op
professioneel als op persoonlijk gebied. In mijn rol als aanspreekpunt
binnen Tilburg University kom ik in contact met veel mensen met
diverse vragen. Ik leer daar heel veel van en ook ben ik mede hierdoor
goed op de hoogte van wat er speelt binnen de universiteit als ook in
CAO land.
Als vakbondsfunctionaris krijg ik ook diverse trainingen. Bij deze
trainingen is er, naast inhoudelijke kennisoverdracht, ook altijd veel
aandacht voor persoonlijke vaardigheden. Hier heb ik, ook buiten het
vakbondswerk om, veel profijt van.
Maar wat doet een vakbondsfunctionaris nu precies? Je voornaamste
taak is om de FNV Overheid goed te profileren binnen Tilburg
University. Met andere woorden: de zichtbaarheid van de FNV
waarborgen en indien mogelijk versterken. Dit doe je door bijvoorbeeld
voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren, nieuwsbrieven te verzorgen
en nieuwe leden te werven. Daarnaast verzorg je de eerste opvang voor
de individuele belangenbehartiging. Voor deze functie word je voor 0,3
fte per week vrijgesteld vanuit je huidige werk. Benoeming is voor twee
jaar met een mogelijkheid tot verlenging met nog eens twee jaar. Voor
meer informatie over de functie:
https://www.fnv.nl/site/alle-sectoren/sectoren/fnvoverheid/883613/929758/Wervingskaart_universiteiten_algemeen.pdf
Vragen of interesse? Ik ga graag met je in gesprek.
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