Kandidaterne for DM-listen – For fremtidens arbejdsmarked (prioriteret rækkefølge)
I valgforbund med Medlemmerne i centrum-Samarbejdslisten
1. Bjarke Friborg, faglig konsulent og politolog/antropolog
Formand for DMs beskæftigelsesudvalg, medlem af MAs forretningsudvalg og næstformand i
DM Privat.
– MA skal aktivt bane vej for nye akademiske jobområder og støtte medlemmerne over for
bureaukrati, akademikerhetz og et arbejdsmarked med flere løstansatte.
2. Bayar Tarik Fattah, projektmedarbejder og cand.scient i idræt
Medlem af MA-bestyrelsen. Bred erfaring fra kommuner, foreninger og det private.
– MA skal give en stemme til de jobsøgende og støtte dem i en svær tid. Medlemmer skal føle
sig velkomne, høres og få plads til at udvikle sig og dele erfaringer.
3. Julia Hunt, DMP, selvstændig cand.mag og frivillighedskonsulent
Formand for DM Privat og medlem af DMs forretningsudvalg og hovedbestyrelse.
– MA skal være på medlemmets side og en sparringspartner, så man beholder følelsen af at
kunne bidrage som menneske også i perioder udenfor arbejdsmarkedet.
4. Olav W. Bertelsen, lektor i datalogi, AU
Fælles-TR for ACere på AU, medlem af DMs hovedbestyrelse og formand for
universitetslærerne i DM.
– MA skal gå forrest med vejledning og politisk interessevaretagelse i forhold til det
internationaliserede akademikerarbejdsliv.
5. Anita Kildebæk Nielsen, specialkonsulent KU, cand.scient, PhD
Fælles-TR for teknisk/administrative ACere og arbejdsmiljørepræsentant.
– Et ændret dagpengesystem og et attraktivt arbejdsmarked for alle akademikere, herunder
medlemmer med funktionsnedsættelse.
6. Margit Elise Johansen, udviklingskonsulent i Aarhus kommune
TR for magistre og ingeniører og bestyrelsesmedlem i DM Offentlig. Antropolog og master i
evaluering.
– Højere dagpengedækning og et tillidsbaseret beskæftigelsessystem, der synliggør
akademikernes kompetencer og værdi som medarbejdere.
7. Kent Laursen, arkæolog, Vejlemuseerne
Bestyrelsesmedlem i landsklubben Forskning og Formidling.
–MA skal arbejde for en kollektiv supplerende lønforsikring, hvor tidsbegrænset ansatte har
adgang på lige vilkår med fastansatte.
8. Ronja Rose Ravnskov, statskundskabsstuderende, KU
Bestyrelsesmedlem i DM Studerende og DMs hovedbestyrelse. Rådgiver i Szpirt & Company.
Forkvinde for DM Studerende 2018-2020.
– MA skal hjælpe dimittender ind på arbejdsmarkedet og aktivt vise værdien af
medlemmernes evner og kompetencer.
9. Sine Jensen, seniorrådgiver i Forbrugerrådet Tænk
Næstformand i DM Privat og medlem af DMs hovedbestyrelse. Tidligere TR i Forbrugerrådet
Tænks AC-gruppe. Cand.mag i historie og pædagogik og sygeplejerske.
– Et dagpengesystem, der er mere værdigt og fleksibelt.
10. Anders Henning Simonsen, lektor UC Syd
TR for læreruddannelsen i Haderslev, bestyrelsesmedlem i landsklubben for
professionshøjskoler og erhvervsakademier og DMs hovedbestyrelse.
– MA skal give gode betingelser til komme videre i sit arbejdsliv, hvis man rammes af
arbejdsløshed.

