GL-listens kandidater (sideordnet)

1. Sandie Langer Christensen, Birkerød
Cand.mag. i dansk og engelsk
MA står for høj kvalitet og målrettet rådgivning for højtuddannede. MA har visioner
og tør gå forrest i udviklingen af den moderne a-kasse.

2. Sigrid Jørgensen, København
Lektor, næstformand i MA
MA står for moderne og professionel rådgivning og vejledning til alle højtuddannede.
De ressourcer, man sparer gennem digitalisering, skal komme medlemmerne til
gode!
3. Tomas Kepler, Dronninglund
Cand.mag. I dansk og historie
Den professionelle rådgivning skal fastholdes og udvikles!

4. Mikael Busch, Kolding
Cand.mag. I tysk, fransk og mediefag
MA skal stå for høj kvalitet i rådgivning og vejledning.

5. Allan Gylling Olsen, Aakirkeby
Gladsaxe Gymnasium og HF (bi, biotek, id og datavejleder)
Jeg har selv prøvet at være arbejdsløs og kender til problemerne indefra. Derfor
stiller jeg gerne op.

6. Anders Mark Andersen, Frederikshavn
Cand.mag. i engelsk og historie, TR
Jeg er 37 år gammel, underviser på Frederikshavn Gymnasium i fagene engelsk og
historie og varetager samtidig funktionen som tillidsrepræsentant. Jeg stiller op på
GLs liste til bestyrelsen i MA, fordi vores kommende kolleger og de endnu ikke-fastansatte skal have al mulig opbakning for at få en fod inden for på arbejdsmarkedet.
MA gør allerede et godt stykke arbejde, men jeg mener sagtens, at der kan sættes
flere tilbud, kurser og projekter i søen for at vedligeholde de arbejdssøgende
akademikeres høje faglige niveau. I forhold til de kommende gymnasielærere
forestiller jeg mig en række tilbud fra MA, som er målrettet gymnasiesektoren
således, at vi også fremover kan være en attraktiv a-kasse.
7. Linda Nielsen
Mit navn er Linda Mylius Nielsen. Jeg har tidligere siddet i bestyrelsen for På Tværslisten, da jeg arbejdede som konsulent i LO og var medlem af DM. I dag er jeg ansat
på VUC Roskilde og derfor selvfølgelig medlem af GL. Jeg har af flere omgange
været ledig og på supplerende dagpenge, så jeg kender systemet og følelsen
indefra. Jeg vil gerne arbejde for, at MA er en politisk synlig a-kasse, der giver

politikerne et klart modspil.
Derudover vil jeg gerne arbejde for, at MA kan tilbyde ledige medlemmer gratis
samtaler med erhvervspsykologer, når sorg, frustration, angst, meningsløshed og
smuldrende selvtillid truer med at få overtaget.

GL-listens valgudtalelse
Stem GL-listen ind i Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA)!
GL-listen repræsenterer alle højtuddannede medlemmer: Fra de fastansatte over de deltidsansatte til
de arbejdsledige, GL’er eller DM’er. GL-listen arbejder for, at MA fortsat er kendt for at varetage og
kæmpe medlemmernes sag. I det store, som i det små!
MA skal være en politisk synlig a-kasse, der tør forsvare medlemmerne og gå til kanten! Også i
fællesskab med de andre a-kasser, ja, selv dér hvor naboerne ikke tør! Vi er stærkt kritiske over for
beskæftigelsesreformen, som pleaser alle andre end akademikerne. Vi mener også, at iværksætterne
skal have et råderum, ikke en økonomisk spændetrøje.
GL-listen ønsker at fortsætte den positive udvikling, der har været de sidste par år med digitalisering
og selvbetjening. Vi vil begrænse bureaukratiet yderligere, fjerne det unødvendige dobbeltarbejde for
at fremme sagsbehandlingen og imødekomme den enkeltes legitime ønsker og behov: Tid til de
individuelle samtaler, professionel vejledning og flere kurser.
GL-listen ønsker, at MA også fremover skal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

yde individuel, professionel rådgivning, vejledning og faglig opbakning på tidspunkter, der passer
medlemmerne,
give medlemmerne mulighed for så vidt muligt at vælge sin egen konsulent,
yde professionel vejledning til iværksættere og studerende,
tilbyde karrierevejledning, kompetenceafklaring, coach og advokatbistand samt målrettede kurser,
tilbyde professionel sparring på jobansøgning og jobsamtale til alle, der møder op,
og have tid til at svare på akutte spørgsmål,
kende medlemmernes jobmuligheder også uden for de traditionelle brancher,
understøtte det faglige netværk,
fastholde og udvide samarbejdet med vores nærmeste samarbejdspartnere, og samtidig have den
mest informative og ”intelligente” hjemmeside uden billige tilbud,
tilbyde den billigste og bedste lønsikring, bedre end konkurrentens!

GL-listen ønsker ikke, at MA skal melde sig ind i koret af discount a-kasser, der kun konkurrerer på
prisen, og hvor man satser på et ”one size fits all”. Vi vil gerne gøre tingene bedst muligt, og pris og
kvalitet hænger sammen. Med andre ord skal indsatsen for ledige højtuddannede, magistre og scient’er
m.fl. også i fremtiden varetages af eksperter. MA skal fortsat udbygge og forbedre tilbuddene til de
ledige medlemmer. Vores nyhedsbreve og nye hjemmeside vidner om højeste kvalitet. Vi er stedet,
hvor både ledige og ikke-ledige medlemmer kan styrke deres mobilitet og karriereudvikling.
GL-listen vil kæmpe for, at ledige medlemmer kan regne med, at MA:
•
•

er den bedste a-kasse for højtuddannede,
forsikrer de ledige bedst muligt både fagligt og økonomisk. Vel at mærke til tiden!

Stem for en stærk a-kasse! Stem på GL-listen!
Med venlig hilsen
Sandie Langer Christensen, Sigrid Jørgensen, Tomas Kepler, Mikael Busch, Allan G. Olsen, Anders Mark
Andersen, Linda M. Nielsen
Få svar på dine a-kasse spørgsmål på www.ma-kasse.dk eller følg med på de sociale medier: Del os på
FB, læs os på Twitter/ LinkedIn. Prøv også et gratis abonnement på vores nyhedsbrev, MA-Nyt!

Stillere for GL-listen
Klaus Kasson

Natacha Bjerre

Morten Jørgensen

Birthe Lind

Carsten Jakobsen

Inge Galsgaard

Søren Johannesen

Karen Mohr Pind

Anne Jensen

Jakob Wielund-Zarrehparvar

Julie Wittrup

Jon Just

Hans-Christian Schultz

Charlotte Moltke

Kirsten Thøgersen

Jonas Bue Madsen

Mårten Flø Jørgensen

Anette Hestbeck Jørgensen

Josu Vitores Carballo

Henrik Blauert

Helene Caprani Flensborg

Kåre Blinkenberg

Susse Rye Isaksen

Karsten Wedel Madsen

Rasmus Iuul

Eva Bræmer-Jensen

Louise H. Salomonsen

Martin Fog-Nielsen

Joan I.R. Jeppesen

Lise Schjelde

Birgitte Nielsen

Hans-Kurt Gade

Una Ellen Eriksen

Brian Carn

Martin Krag Rasmussen

Niels Thøgersen

Preben Rune Søndergaard

Susanne Pedersen

Else Letort

Gitte Lindhardt Kluge

Lise Hedelund Danielsen

Mette Deichmann

Ulrik Holm-Nielsen

Lene Nørreby

Michael Agerlin Olsen

Jeppe Gjerum

Anette Schmidt

Sisse Frederiksen

Pernille V. Esmann

Stina Findorf

Linea Nielsen

Elsebeth Jørgensen

Leise Thomsen-Udsbo

Birgitte Krog

Henning Kjær Pedersen

