13. august 2019

N Y H E D S B R E V

Info:
Klub 2000 skal have ny fællestillidsrepræsentant.
Jeg har i går informeret virksomheden og tillidsrepræsentanterne for Klub 2000, at jeg
har fået nyt job fra d. 1 oktober 2019.
Jeg har fået job i Metal Sønderjylland og jeg var ikke et øjeblik i tvivl om at det er den
rigtige beslutning jeg har taget efter en samtale med ledelsen i Metal Sønderjylland.
Jeg glæder mig til at skulle samarbejde med et fantastisk Team og dygtige kompetente
kollegaer.
Jeg vil også gerne bruge lejligheden til at sige mange tak til alle mine kollegaer, som har
støttet klub2000 i de år, jeg har været jeres fællestillidsrepræsentant.
Uden jeres støtte har jeg og de andre Tr. ikke kunne udføre det job vi har og finde
løsninger som I kunne acceptere, også efter min mening med tilfredsstillelse.
Jeg er meget stolt over at have været jeres fællestillidsrepræsentant i Power Solutions.
Jeg håber I forsat vil støtte op om klub 2000.
Til alle ledere i Power Solutions, mange tak for jeres samarbejde i alle årene, det har
været en sand fornøjelse at finde løsninger og kompromiser, til gavn for jeres
medarbejdere, vi har alle slugt nogle kameler, men jeg synes vi har fundet løsninger alle
kunne acceptere.
Det vil jeg gerne takke jer for.
Alle andre gode samarbejdspartnere for klub 2000.
Danfoss TR, Danfoss ledelse, HR, Medarbejderfonden, Organisationerne osv.
Tak for et godt samarbejde, det har været spændene at arbejde sammen med jer.
Danfoss:
Tak fordi I købte os retur til Danfoss, så vi kunne blive en del af jer andre.
Pas godt på alle jeres Danfoss medarbejdere, de gør en kæmpe indsats for jer hver dag.
Jeg er ret sikker på at de vil gå igennem ild og vand med jer.
Så pas godt på dem.
Med venlig hilsen
Fællestillidsrepræsentanten for Klub2000.
Jan Lorentzen

