Nyhed 9-2018 16. maj
Den danske Landinspektørforening

....søger sagsbehandlere med viden om land-/skovbrug til den kommende
Vurderingsstyrelse - 2 lokationer
Sted: Herning eller Roskilde Frist: 23. maj 2018
Kontakt: Peter Dalsgaard Jensen, 7237 0452
Se Stillingsopslaget vedr Roskilde
Se Stillingsopslaget vedr Herning

... søger landinspektører til 'Areal og rettigheder'
TIl: Aarhus, Vejle, Ringsted eller Lyngby Frist: Snarest
Kontakt: Majbritt Bonde Hallkvist, 3058 9035, eller
Mads Sanddal Jeppesen, 2469 6642
Se Stillingsopslaget

Sted: Thorshavn Frist: 11. juni 2018
Kontakt: Ronnie Thomassen, +298 23 43 80 eller e-mail ronniet@us.fo
Se Stillingsopslaget

... søger medarbejder til Vejmyndighedsopgaver
TIl: Skanderborg Fælled 1 Frist: 5. juni 2018
Kontakt: Jens Peter Sørensen, 2328 2466 eller e-mail jpls@skanderborg.dk
Se Stillingsopslaget

Landinspektørforeningen gennemfører lige nu urafstemning blandt foreningens
offentligt ansatte medlemmer i perioden mandag 14. maj kl. 12 – torsdag 24.
maj kl. 12 . Alle medlemmer omfattet af AC-overenskomsten har fået direkte mail.
Urafstemningen omfatter:
* 230 kommunalt og regionalt ansatte medlemmer
* 145 statsligt ansatte medlemmer
I dag - kl. 16:00 har 44 % af de omfattede medlemmer stemt.
%-fordelingen er:
Regionerne: 56 %
Kommunerne: 45 %
Staten: 41 %
Det er flot, rigtig flot. Uanset selve afstemningsresultatet, så viser det en stor
opbakning og interesse bag foreningen. (Lige nu er DdLs svarprocent 10 %-point
højere end IDAs)
/Kim Ingemann

FALSTER Falster Falster

Sommerhuset - Sydkystens PERLE !
Er kun ledigt i ugerne 22 - 26 og fra uge 33 til uge 39 (og så er der lodtrækning
om næste periode).
Trænger du til en afslappet dansk ferie, - med eller uden kæreste/ægtefælle,
egne og fælles børn og svigerforældre....så er stedet hér.
Læs om sommerhuset i brochuren .
Er du interesseret, så skrive til Vibeke Bo vbc@ida.dk

JUBILÆUMSfestdag i Aalborg

Fredag den 24. august
Mød ministeren, borgmesteren, rektoren, direktøren og formanden !
Udforsk udstillingerne om landinspektørernes fortid - Og nutid - Og fremtid.
Nyd det dejlige sommervejr fra molen ved Createbygningen ved havnen.
Hør talerne, møde kollegerne, nyd frokostbuffeten, få et glas og en snack.

X

i kalenderen ved fredag den 24. august, kl.
Mere information kommer, - sæt
11 - hvor dørene åbnes til ÅRETs oplevelse. Foreningens fejring af 250 året for
professionens fødsel.

KURSER !

Oversigt over kommende kurser, indhold, steder, priser, arrangementsnumre i
kursuskalenderen :
Ejendomsudvikling – med fokus på rådgivningen
Onsdag, den 31. maj 2018 på Vejle Center Hotel. Pris: 3.700,- + moms
Tilmelding senest 30. maj. - se kursusbeskrivelsen
Udviklingsområder - muligheder og perspektiver
Torsdag den 14. juni maj 2018 på Vejle Center Hotel. Pris: 3.400,- + moms
Tilmelding senest 15. maj - men skriv til Lotte Helweg på lhe@ida.dk.
Se - kursusbeskrivelsen

Akademikernes A-kasse uddeler
Årets Kandidatpris på 25.000,- kr

AAK hylder nyuddannede kandidater. Kender du en, som gør årene på studiet
bedre ? En som har styr på det faglige, det sociale, og som sandsynligvis går en
spændende karriere i møde ? Det kan være alle lige fra en spirende iværksætter
til hende i studiegruppen, der fik alle med og løftede hele flokken til en høj
karakter. Se AAKs hjemmeside

Sekretariatet

Vibeke Bo - vbc@ida.dk - 3318 5520

Torben Lund Christensen - tlc@ida.dk - 3318 9787
Kim Ingemann (ansvarshavende) - kic@ida.dk - 3318 5510

