GLS-A
– en investering
i aftaler, tryghed
og viden

Vi står bag dig
Arbejdsmiljø

Overenskomster

Uddannelse

GLS-A
– et kompetencecenter
for grønne arbejdsgivere
Vi arbejder for virksomheder, der bygger på grokraft og vækst med naturen som
leverandør. GLS-A er et kompetencecenter for grønne arbejdsgivere fra primær
produktion til agroindustri og rådgivningsvirksomheder. Vi kender årstidernes
grundrytme og sæsonernes svingninger. Det har vi gjort så langt tilbage, at det er
en naturlig del af vores DNA, så vi altid forstår de særlige arbejdsforhold, det giver.
Vi bliver hørt

Vi forbedrer rammevilkårene

Vi mødes med de faglige organisationer og myndigheder og skaber
rammerne for arbejdsmarkedspolitik,
overenskomstforhold, arbejdsmiljø og
uddannelse. Og vi mødes med hinanden og med videns-institutioner og
branchepartnere. Her formidles viden
og samarbejde, og herfra får området
en fælles stemme.

Vi arbejder for at skabe de bedste
rammevilkår for vores medlemmer,
så de får mulighed for at konkurrere, fokusere på deres forretning og
udvikle sig.

Vi forhandler for dig
Vi forhandler for vores medlemmer,
så de får de bedste resultater, og vi
står bag dem hver dag med hjælp,
rådgivning og kompetencer til alt fra
ansættelse til løsning af uoverensstemmelser og tvister.
Vi tror på, at det handler om de rigtige
aftaler og om at vide – mere end at få
ret ved domstolen eller ved langvarige
retssager.

Vi arbejder for kompetenceudvikling
og læring, så medlemmerne står
stærkest muligt i konkurrencen og er
klar til at møde verden – og ikke blot i
resten af dette budgetår.

Vi rådgiver og udvikler
Vi følger konjunkturerne og
udviklingen og er med til at skabe
rammer, der her og nu og på
sigt kan øge konkurrenceevnen
for grønne arbejdsgivere. Og vi
deltager gerne, når virksomhedens
arbejdsplanlægning skal tilpasses
fremtidens udfordringer.

”Vi er det arbejdsretlige rodnet under de
grønne virksomheder fra primær produktion
til agroindustri og rådgivningsvirksomheder. Et rodnet, der både nærer små og store
arbejdsgivere – og som hver dag vokser sig
stærkere. Orden, aftaler og tryghed sikrer en
stabil drift – derfor er det naturligt at være
en del af GLS-A.”

Dem arbejder vi for:
•
•
•
•

Landbrug
Skovbrug
Maskinstationer
Gartnerier

•
•
•
•

Planteskoler
Agroindustri
Rådgivningsvirksomheder
Golfbaner

Overenskomster
– vi står bag dig

Vi gøder jorden
for godt
samarbejde

GLS-A forhandler overenskomster med 3F,
Dansk Metal og HK. Derfor får du som medlem
medindflydelse på udformningen af fremtidens
overenskomster. GLS-A kan også være med
ved indgåelse af lokalaftaler. Vi holder dig opdateret via vores website og nyhedsbreve.
Vi rådgiver om overenskomsterne og om individuel ansættelsesret og kollektiv arbejdsret.

Vi hjælper med udformning af alle dokumenter
vedrørende ansættelsesforhold. Vi tilbyder servicetjek, hvor vi sammen med dig sikrer, at din
virksomhed overholder lovgivning og aftaler,
og udnytter alle muligheder.
Ved tvister med ansatte forhandler GLS-A med
fagforeninger, advokater mv. Vi står også for
sagsbehandlingen i det fagretlige system f.eks.
ved mæglingsmøder og faglig voldgift.

“Vi kan ikke gøre noget ved
vejret, men vi er med, når sol og
vind skal fordeles”

Arbejdsmiljø
– vi står bag dig

Vi rådgiver om
arbejdsmiljø, så
arbejdsglæde og
tryghed spirer
GLS-A indgår i partssamarbejde på
arbejdsmiljøområdet og er høringsberettiget organisation. Vi samarbejder med
myndigheder og faglige organisationer om
udvikling af arbejdsmiljøet, og vi udvikler arbejdsmiljøvejledninger, således at
virksomhederne til stadighed kan leve op
til lovgivningen og arbejdsmiljøkravene. Vi
arbejder for, at der findes løsninger, som er
gennemtænkte, praktisk brugbare og som
tager hensyn til virksomhedernes økonomi.

Gennem GLS-A kan du få indflydelse på
arbejdsmiljøet i branchen.
Vi rådgiver, holder kurser og holder dig
løbende informeret om arbejdsmiljøregler
og vi vejleder om APV. Vi rådgiver også om
arbejdsmiljølovens krav til oprettelse af en
arbejdsmiljøorganisation, det strategiske arbejdsmiljøarbejde og den lovpligtige, årlige
arbejdsmiljødrøftelse. Vi hjælper dig også i
forbindelse med påbud fra Arbejdstilsynet.

“En sikker arbejdsplads
er sund fornuft sat i system”

Uddannelse
– vi står bag dig

Vi skaber
grobund for vækst
med uddannelse

GLS-A er medansvarlige for erhvervsuddannelserne og efteruddannelsestilbuddene inden for
vores områder. Vi er med til at udvikle uddannelserne, så de konstant bliver opdateret og
tilpasset vore medlemmers behov. Det betyder,
at du som medlem af GLS-A kan være med til
at påvirke uddannelserne med dine input eller
overvejelser.

optimale forhold for læremestre og for bedst
mulig uddannelse af eleverne.
Gennem overenskomsternes kompetencefonde kan din virksomhed få lønrefusion, når dine
medarbejdere efteruddanner sig. Målet med
kompetencefondene er at støtte udvikling af
medarbejdernes kompetencer for at styrke
virksomhedernes konkurrenceevne.

GLS-A er repræsenteret i de faglige udvalg for
alle de grønne uddannelser. Her arbejder vi for

“At få ting til at gro kræver sol, regn
og stærke kompetencer”

Med GLS-A i ryggen kan
du sætte fuld fokus på din
virksomheds udvikling
GLS-A hjælper dig på tre centrale områder af virksomhedens
drift: Arbejdskraft, arbejdsmiljø og uddannelsen af virksomhedens
medarbejdere. Det betyder styr på hverdagen og sikrer dig større
konkurrencedygtighed. Det betyder også, at du kan holde fokus
på virksomhedens udvikling, og at du altid har et sted at henvende
dig, hvis du er i tvivl. GLS-A er et naturligt valg, fordi vi har mere
end 100 års erfaring inden for det grønne område. Sammen med
GLS-A står du stærkere og får mere grokraft.

Stå stærkere – med styr på
arbejdskraft, arbejdsmiljø
og kompetencer

Mød os:

fb.com/glsarbejdsgivere

twitter.com/gls_a

gls-a.dk/linkedin

www.gls-a.dk

GLS-A
Agro Food Park 13
DK-8200 Århus N
T: +45 8740 3400
F: +45 8740 3434
www.gls-a.dk
info@gls-a.dk

