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•  Forbundet Kultur og Information er en fagfor-
ening, der er tæt på dig og følger din hverdag. 
En fagforening med medlemmerne i centrum 
og et stærkt fagligt fællesskab for dig, der 
arbejder med fagområderne data, information, 
kultur eller viden.

•  Med et medlemskab hos os får du et stærkt 
afsæt for dit arbejdsliv og din faglige udvikling. 

•  Vi arbejder hver dag for at sikre vores medlem-
mer de bedste vilkår i deres arbejdsliv fagligt 
og personligt, og hos os er der kort fra medlem 
til fagforening.

•  Vi tilbyder hjælp og rådgivning inden for løn- 
og ansættelsesvilkår såvel som job og karriere. 
Desuden tilbyder vi et bredt spænd af kurser 
og videreuddannelser, etablerer netværk og 
inspirerer dig i et stærkt fagligt fællesskab.

•  Vores medlemmer spiller en tiltagende og afgø-
rende rolle for samfundet, både når det gælder 
kultur, dannelse og demokrati, og når det kom-
mer til informationshåndtering- og sikkerhed.

•  Forbundet Kultur og Information arbejder for 
at bevare og styrke adgangen til kultur, infor-
mation og viden i samfundet og varetager vores 
medlemmers interesser ved at påvirke samfun-
det i en retning, der højner anerkendelsen og 
værdien af vores medlemmer. 
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•  Rådgivning og forhandling ved arbejdsmæssige problemer, herunder afsked

•  Rådgivning i forbindelse med spørgsmål om ferie, fleksjob, barsel, pension m.v.

•  Hjælp til løn- og kontraktforhandling

•  Forhandling af overenskomster

LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR
I Forbundet Kultur og Information arbejder vi hele tiden på, at vores 
medlemmer får de bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår. 

Du får

Med et medlemskab af 
Forbundet Kultur og Information 

har du adgang til tilbud og 
fordele, der hjælper dig til at 

opnå det bedste arbejdsliv

MEDLEMSFORDELE



5

•  Råd og sparring om karriere og jobsøgning

•  Hjælp til at kortlægge dine ønsker, muligheder og kompetencer

•  Feedback på CV og ansøgning

•  Mulighed for at deltage i mentorordninger 

•  Kurser, der kickstarter eller videreudvikler dig i din karriere, og hjælp til jobsøgning

KARRIERERÅDGIVNING
OG JOBSØGNING
Vores karriererådgivere hjælper dig med nye øjne på dine karrieremuligheder. 

Du får



•  Mulighed for gratis deltagelse i en lang række arrangementer, 
kurser og webinarer

•  Adgang til målrettede miniuddannelser

•  Adgang til faglige netværk 

ARRANGEMENTER 
OG NETVÆRK
Vores arrangementer styrker og udvikler dig fagligt og gør dig klogere på 
dit fag inden for områderne data, kultur, viden og information. Desuden 
giver vi dig konkrete redskaber til at passe på dig selv i dit arbejdsliv. Og 
via vores faglige netværk kan du møde engagerede fagfæller, videndele 
og lade dig inspirere.

Du får
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Ingen kender dit arbejdsmarked og dine kompetencer bedre end os.  
Vi kæmper hver dag for at sikre vores medlemmers interesser på 
arbejdsmarkedet og på samfundsplan.

I en tid med et stort behov for at sikre adgang til faktuel og relevant viden 
og inspirere til fordybelse og læring er der mere end nogensinde brug 
for fagpersoner, der arbejder i krydsfeltet mellem data, information, 
kultur og viden, når det kommer til at løse store samfundsudfordringer.    
Forbundet Kultur og Information er den stærke faglige stemme, der 
sætter ord på den værdi, vores medlemmer tilfører samfundet.

Samtidig er vores fornemmeste opgave at sikre medlemmerne de bedst 
mulige vilkår på arbejdsmarkedet – vi hjælper med at forbedre dine 
ansættelsesvilkår, sikre dig den rigtige løn og give dig mulighed for at 
udvikle dig fagligt og personligt i hverdagen og i løbet af din karriere.

Velkommen til Forbundet Kultur og Information.

FORBUNDET KULTUR OG
INFORMATION ER TÆT PÅ DIG
OG DIN HVERDAG
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•  Aktuelle nyheder på kulturoginformation.dk

•  Dybdegående artikler i forbundets fagmagasin Perspektiv, som 
udkommer 10 gange årligt og lander direkte i din postkasse

•  Mulighed for at modtage både generelle nyhedsbreve og nyhedsbreve  
til forskellige fag- og ansættelsesgrupper

Derudover får du:

•  Billige forsikringer hos TRYG og fordelagtige vilkår hos Lån&Spar

•  Adgang til Forbrugsforeningen

•  Kontante fordele ved deltagelse på bl.a. konferencer

•  Rabatter på adgang til kulturelle aktiviteter

•  Rabatter på abonnementer

NYHEDER OG
FAGLIGE ARTIKLER

Hos Forbundet Kultur og Information følger vi vores medlemmers arbejdsliv 
og arbejdsmarked tæt gennem inspirerende faglige og politiske nyheder.

Du får
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”At have Forbundet Kultur 
og Information i ryggen 

giver tryghed. Det har både 
vist sig konkret i løn- og 

personaleforhandlinger og 
i personfølsomme sager. 

Jeg har altid fået kloge og 
velfunderede råd.” 

Kirsten Havelund,
børnebibliotekskonsulent

og journalist

”Det netværk, 
jeg har fået i en af 

forbundets faggrupper, 
har haft en stor betydning 

for min faglige udvik-
ling. Gennem Forbundet 

Kultur og Information 
har jeg fået en masse ny 
viden, som jeg flittigt har 

trukket på
efterfølgende - ikke 
mindst som leder.” 

Berit Sandholdt Jacobsen, 
biblioteksleder 

”Jeg har bl.a. brugt forbundet
i forbindelse med jobskifte
– de gav mig den viden, der

gjorde, at jeg fik den rigtige løn
i hus. Jeg er også meget tilfreds 
med forbundetskurser, miniud-
dannelser og gå-hjem-møder.

Her får jeg samtidig
muligheden for at netværke på 
tværs af sektorer og brancher.”

Anders Nørgaard Didriksen, 
Information Specialist 

DET SIGER MEDLEMMERNE
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Øjvind Fritjof Arnfred,
bibliotekar 

Det er en kæmpe styrke,
at Forbundet Kultur og Information er et 

mindre forbund, for man er tæt på de
mennesker, der kan hjælpe en i stort og 

småt. Man mærker tydeligt, at både medar-
bejdere og medlemmer brænder for faget. 
Derudover har vi en visionær formand, som 
er med til at bære fagforeningen ind i frem-
tiden. Helt lavpraktisk vil jeg også pege på

forbundets  fagblad – her får jeg altid
relevante og inspirerende faglige indspark.

Jacob Holm Krogsøe,
Kommunikatør og SoMe-ansvarlig

”Forbundet Kultur og Information 
har givet mig et fagligt 

fællesskab, som rækker langt ud over 
min arbejdsplads. Der er mange tilbud og 
muligheder for sparring med ligesindede 

– f.eks. har jeg benyttet mig af et tilbud 
om at deltage på den internationale 

bibliotekskonference i London og taget 
forbundets mini-uddannelse som 

Digital Manager.”



Meld dig ind i dag

kulturoginformation.dk/indmeldelse

Styrk din karriere sammen med fagfæller,
der arbejder med data, information, it,

kultur eller viden her:

Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg

Kontakt
T 38 88 22 33
E kontakt@kulturoginformation.dk

www.kulturoginformation.dk

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATION


