Find os på internettet og de sociale medier
www.pf-brk.dk

www.facebook.com/personaleforeningen.brk

http://twitter.com/pfbrk

Kontakt
Email til Personaleforeningen
pf@brk.dk
Formand Claus Munk, tlf. 5692 1010

Personaleforeningen laver en masse spændende
arrangementer, som sportsarrangementer, familieture,
foredrag, kulturelle oplevelser med mere.

Velkommen til Personaleforeningen i Bornholms Regionskommune
Som ansat i Bornholms Regionskommune, er du automatisk gratis medlem af
Personaleforeningen.
Som medlem af Personaleforeningen får du adgang til gode rabataftaler, og tilbud om
arrangementer og oplevelser.
Personaleforeningen laver en masse spændende arrangementer, som
sportsarrangementer, familieture, foredrag, kulturelle oplevelser med mere.

Personaleforeningens hjemmeside

Personaleforeningens hjemmeside har adressen www.pf-brk.dk
På internetsiden kan du se de forskellige arrangementer, rabataftaler ogg webshoppen.
pp
Personaleforeningens interne side på Dragenettet findes på:
Dragenettet/Fællesområde/Personaleforeningen i BRK

Facebook og Twitter

Find os på Facebook og Twitter. Adresserne kan du finde på bagsiden af denne folder.
Nyheder og tilbud vil blive vist på disse medier. Så ”Like” Personaleforeningens
g side på
p
Facebook og Twitter, så går du ikke glip af disse nyheder.

WebShop

I WebShoppen kan du købe adgang til vores motionsrum. Du kan desuden købe biograf,
teater og billetter til Musikhuzet med rabat.

Rabataftaler

Personaleforeningen har indgået en del rabataftaler, med forskellige butikker og firmaer.
Disse aftaler kan du finde på websiden eller på Dragenettet. Nogle af disse aftaler kræver,
at du kan legitimere dig overfor firmaet eller butikken.
Dette kræver et medlemkort. Se næste afsnit, hvordan du får sådan et.

Hvordan får jeg et medlemskort / legimitationskort?
Du skal skrive en 4 cifret kode under din profil på Dragenettet.
Tage et foto i vores fotoautomat i IT-Afdelingen, Vibegårdsvej
2, Rønne.
Når disse 2 ting er opfyldt, vil du få en mail, når du kan afhente
dit ligimationskort / adgangskort.

Brugernavn og kode til rabataftaler m.v.

Brugernavn og kode til webshop, aftaler m.v. på vores hjemmeside
www.pf-brk.dk, finder du på Dragenettet under Personaleforeningen..

Firmastafet 2016 hvor der var 47 tilmeldte hold fra Personaleforeningen.

