
Medlemmerne af Teknisk Landsforbund er kreative 
specialister inden for teknik, design og konstruktion. 
Via den lokale afdeling i Esbjerg kan de netværke, 
dygtiggøre sig og søge råd og vejledning om ledighed, 
jobsøgning, løn- og ansættelsesforhold, kon� ikter, 
arbejdsskader og meget andet.
Teknisk Landsforbund i Esbjerg har i mange år holdt til 
i Exnersgade, hvor de næsten er naboer til jobcentret 
og i øvrigt er blevet betydeligt mere synlige efter 
opførelsen af shoppecentret Broen tværs over 
gaden. Her er syv medarbejdere beskæftiget med 
fagforenings- og A-kasseforhold, og derudover sid-
der der en enkelt medarbejder i satellitkontoret i 
Aabenraa. 
- Det, at vi både rummer fagforening og A-kasse, er 
en kæmpe fordel for vores medlemmer. Vi har alle 
stor fagspeci� k viden og kender virksomhederne 
i lokalområdet, pointerer faglig sekretær Jørgen 
Dreier.
Han har tre kolleger i den faglige afdeling,der be-
skæf tiger sig med en bred palette af fag fore nings-
opgaver. 
- Vi er med til at sikre gode overordnede for-
hold i virksomhederne. For nylig har vi eksem-
pel   vis indgået en lokal overenskomst med en 
eventvirksomhed. Derudover laver vi løbende til træ-
delsesoverenskomster typisk sammen med de andre 
fagforeninger og typisk inden for industri området. Vi 
læser rigtig mange ansættelseskontrakter igennem 
og rådgiver om det, der står - eller ikke står - i dem. 
Vi laver også lønstatistik, der er tilgængelig for 
medlemmerne, opremser Jørgen Dreier og fort-
sætter:
- Man kan sige, at vi er medlemmets “advokat”, 
der hjælper ved sygdom, bisidder ved samtaler i 
jobcentret, er med ved massefyringer, hvor vi står 
klar til at hjælpe folk godt videre og generelt er med i 
snakke ude i virksomhederne - hvad enten det drejer 
sig om at være med til at løse kon� ikter eller sikre 
ordnede forhold. 

MANGE FAGLIGE ARRANGEMENTER
Fagforbundet har sin egen tillidsmand-uddannelse, 
og i Esbjerg-afdelingen har ca. 50 medlemmer gen-
nemført den. 
På LEGO har Teknisk Landsforbund ikke færre end 

omkring 100 medlemmer. Skulle de have faglige 
spørgsmål, kan de én gang om måneden træ� e 
Jør gen Dreier på et kontor ude på den enorme ar-
bejdsplads i Billund. På samme måde er HK også til 
stede. 
- Vi anser i høj grad de andre fagforeninger som 
vores samarbejdspartnerne frem for konkurrenter, 
understreger Jørgen Dreier.
I huset i Exnersgade bliver der a� oldt masser 
af aktiviteter, først og fremmest mange faglige 
arrangementer. At Teknisk Landsforbund lægger stor 
vægt på at give noget til medlemmerne afspejler sig 
også i den årlige Fagfestival, der løber over to dage 
og er for alle medlemmer i hele landet. Ikke mindst 
de studerende opfordres til at deltage og drage gavn 
af blandingen af foredrag, værksteder, netværk og 
socialt samvær. I år foregår Fagfestivalen i Fredericia 
den 2. og 3. november.

STORT FOKUS PÅ DE STUDERENDE
De studerende er i det hele taget en gruppe med-
lemmer, som Teknisk Landsforbund gør meget ud 
af at hjælpe. Mange af dem kommer fra byens er-
hvervsakademi.
Som studerende har du gratis medlemskab. Vi kan 
blandt andet hjælpe dig med at gennemgå cv’et, 
ansøgningen og din LinkedIn-pro� l - her i efteråret 
holder vi i øvrigt et LinkedIn-oplæg for alle på 
erhvervsakademiet - og vi arrangerer studieture i 
tæt samarbejde med erhvervsakademiet, beretter 
skolekonsulent Aino Faurbye, der netop er hjemvendt 
fra en tur til København for bygningskonstruktører 
og produktionsteknologer. Her � k de studerende 
indblik i opbygningen af Sluseholmen, Amager Bakke 
og Operaen med � ere. 
Vi besøger også lokale virksomheder sammen 
med de studerende. På den måde har de to parter 
mulighed for at se hinanden lidt an, og måske er der 
tale om virksomheder, som de studerende slet ikke 
havde overvejet, at de kunne gøre karriere i.
I de studerendes sommerferie hyrede Teknisk 
Landsforbund i Esbjerg i år Dansk Byggeri for at 
kunne tilbyde de studerende medlemmer en uges 
sikkerhedskursus, der normalt koster 7500 kr. per 
person, til en pris på 1000 kr./2500 kr. for øvrige 
medlemmer. 

Når der starter et nyt hold på de relevante uddannelser, 
er Aino Faurbye som regel til stede. Teknisk 
Landsforbund sidder med i alle uddannelsesudvalg 
og er med til at starte nye uddannelser op - det 
gælder eksempelvis byggekoordinator-uddannelsen, 
hvorfra de første blev færdige for � re år siden.

INFO:
Freelancer uden besvær

Teknik & Design er et bureau, ejet af 
Teknisk Landsforbund. Det har til formål at 
hjælpe freelancerne blandt fagforbundets 
medlemmer. 

Mod et administrationsgebyr på otte procent 
af gagen sørger bureauet for at udskrive 
fakturaer, dække sygeløn, sikre mod konkurs, 
indbetale til barsel.dk med mere. For 
mange freelancere er det en smart måde 
at starte op på, hvor de kan beholde deres 
lønmodtagerstatus - og dermed de vilkår, det 
medfører.

INFO:
Teknisk Landsforbund
• Fylder i år 100 år
• Ni afdelinger i Danmark
• Ca. 30.000 medlemmer
•  Medlemmerne er typisk driftsteknologer, 

tekniske managere, el-installatører, 
designteknologer, multimediedesignere, 
webdevelopment-uddannede, 
byggekoordinatorer, bygningskonstruktører 
og produktionsteknologer og tekniske 
designere.

•  Teknikernes A-kasse hører under Teknisk 
Landsforbund

• Find mere info på tl.dk

Teknisk Landsforbund har mange 
tilbud til dets kreative medlemmer

ANNONCE

TL-teamet består af skolekonsulent Aino Faurbye, faglig sekretær Jørgen Dreier, faglig sagsbehandler Ulla Grønborg, A-kassesagsbehandler Kent Houborg og A-kasseleder 
Kent Larsen. Afdelingsformand Bodil Sejer og A-kassesagsbehandler Tine Jepsen er lige som faglig sagsbehandler Sanne Nielsen, der arbejder i Aabenraa, ikke med på billedet.

VI KENDER 
DIT FAG OG 
DIN BRANCHE

Teknisk Landsforbund er en fagforening for 30.000 kreative specialister, der arbejder inden for teknik, design og byggeri.

Tjek tl.dk eller 
SMS ’TL’ til 1230, 
så ringer vi dig op.

VIL DU VIDE MERE 
OM TEKNISK 
LANDSFORBUND?
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