Tillidsdialog - Hvad skal jeg der?
Tillidsdialog hjælper dig i dit arbejde som tillidsvalgt. Her er
et indblik i, hvad Tillidsdialog bl.a. indeholder:
Information og nyheder
 Find konkret viden til brug i dit daglige arbejde.

Kom på Tillidsdialog

 Nyheder - På Tillidsdialog bliver du opdateret vedrørende

det, der sker i organisationen, får info om møder, m.m.
 Læs referater fra diverse politiske udvalg.
 Find den rigtige kontaktperson.

Arbejdsrum
 Overenskomstfølgegrupper, udvalg, netværk, m.m. har
hvert sit arbejdsrum til at understøtte samarbejdet.

Tillidsdialog er et redskab til at understøtte
deling af viden, dialog og samarbejde i Fødevareforbundet NNF.
Alle tillidsvalgte og ansatte i Fødevareforbundet
NNF har adgang til Tillidsdialog.

 Alle kan få oprettet et arbejdsrum til at strukturere samar-

bejdet - for eksempel til at understøtte samarbejdet på
tværs af en større virksomhed.
Idéer og Debat
 På Tillidsdialog kan du dele din viden og gode idéer med
andre.
 Indgå i dialog og debat om store og små emner.

Hjælp til Tillidsdialog
 Find mere hjælp under fanen
Hjælp til Tillidsdialog.

Denne folder indeholder:
Guide: Sådan kommer du på Tillidsdialog
Bagsiden: Tillidsdialog - Hvad skal jeg der?

Guide: Sådan kommer du på Tillidsdialog

Så kommer dette billede frem:

 Gå ind på dialog.nnf.dk (uden www.) på din computer.
Der bliver du mødt af dette billede:

 Indtast dit Cpr-nr.
 Indtast et valgfrit
brugernavn
 Indtast et valgfrit
kodeord
 Bemærk krav til
brugernavn og
kodeord
Da dette er første gang du logger på Tillidsdialog, skal du lige
oprette dig som bruger.
 Derfor klikker du på:
”Klik her for at oprette dig som bruger”

 Klik på knappen ”Fortsæt” og godkend efterfølgende med
dit NemID - bare lige så vi ved, at du er dig.
Herefter skal du blot bruge dit valgfrie brugernavn og kodeord til at få adgang til Tillidsdialog på dialog.nnf.dk
Har brug for teknisk hjælp:
Hvis du har problemer med at komme på Tillidsdialog, er du
velkommen til at kontakte Camilla (cjm@nnf.dk / 38187258)
eller Torben (tos@nnf.dk / 38187260) fra IT-afdelingen.

