Tejpa här!

Sacoförbunden

Skulle du börja på en arbetsplats som saknar Akademikerförening är du
alltid välkommen att kontakta det förbund du väljer att gå med i för support
och rådgivning.

Akademikerförbundet SSR
Organiserar akademiker inom beteende
vetenskap, ekonomi, personalvetenskap,
samhällsvetenskap och socialt arbete.
www.akademssr.se
Civilekonomerna
Organiserar civilekonomer
och ekonomer.
www.civilekonomerna.se

Vilket Sacoförbund passar dig bäst?
Sacoförbunden bygger sin gemenskap på ett yrke eller en examen och varje
förbund är expert på sina medlemmars utbildningsbakgrund och arbetsmarknad. Det spelar alltså ingen roll om du byter arbetsgivare eller bransch
– du kan fortfarande vara kvar i ditt förbund.
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DIK
Akademikerfacket för kultur
och kommunikation.
www.dik.se
Fysioterapeuterna
Organiserar fysioterapeuter/
sjukgymnaster.
www.fysioterapeuterna.se

Vill du veta mer om vilket förbund som passar dig bäst är du välkommen att
kontakta Akademikerföreningen på din arbetsplats eller det Sacoförbund
du är intresserad av direkt. Våra kontaktuppgifter hittar du på baksidan av
denna broschyr.

Jusek
Organiserar jurister, ekonomer,
systemvetare, personalvetare,
kommunikatörer och samhällsvetare.
www.jusek.se
Kyrkans Akademikerförbund,
KyrkA
Organiserar präster, diakoner,
församlingspedagoger och alla
akademiker som har tjänst inom kyrkan.
www.kyrka.se

Vik här!

Lärarnas Riksförbund
Organiserar behöriga lärare och
studie- och yrkesvägledare.
www.lr.se

Detta är Saco

B

Naturvetarna
Organiserar naturvetare som
exempelvis arbetar inom life science,
jord, skog och miljö, de fysiska
vetenskaperna, matematik och data.
www.naturvetarna.se

Sacoförbunden – en sammanfattande benämning på de förbund som finns
inom Saco.

Officersförbundet
Organiserar militär personal med
en anställning i Försvarsmakten.
www.officersförbundet.se

Akademikerföreningarna inom privata sektorn är sammanslutningar av alla
Sacoförbunds medlemmar som är anställda av respektive arbetsgivare.

Reservofficerarna
Organiserar reservofficerare.
www.reservofficerarna.se
Saco-förbundet

Trafik & Järnväg

B-post
Porto betalt

Sveriges Ingenjörer
Medlemsregistret
Svarspost

Kundnummer 110568803
110 07 Stockholm
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Saco – Sveriges akademikers centralorganisation, består av 23 fackförbund och
yrkesförbund med sammanlagt över 700 000 akademiker. Förbunden organiserar
medlemmar utifrån den utbildning de har.

Sacoförbundet Trafik & Järnväg
Organiserar tjänstemän vid företag i
transportsektorn; främst de som arbetar
med spårtrafik, dess infrastruktur och
stödfunktioner samt buss- och sjötrafik.
www.tj.nu

Sjöbefälsföreningen
Organiserar befäl och annan personal
i chefsställning inom sjöfarten.
www.sjobefalsforeningen.se
SRAT
Organiserar specialister, kvalificerade
handläggare och chefer inom hälsa,
kommunikation och förvaltning.
www.srat.se
Sveriges Arbetsterapeuter
Organiserar arbetsterapeuter.
www.arbetsterapeuterna.se
Sveriges Arkitekter
Fack- och branschorganisationen
för alla Sveriges arkitekter.
www.arkitekt.se
Sveriges Farmaceuter
Organiserar apotekare och
receptarier samt farmacie magistrar
och farmacie kandidater.
www.sverigesfarmaceuter.se
Sveriges Ingenjörer
Organiserar civil- och högskoleingenjörer inom alla yrkesinriktningar.
www.sverigesingenjorer.se
Sveriges läkarförbund
Läkarnas fackliga och
professionella organisation.
www.slf.se
Sveriges Psykologförbund
Organiserar leg psykologer, de med
psykologexamen och fil doktorsexamen i psykologi eller pedagogik.
www.psykologforbundet.se
Sveriges Skolledarförbund
Organiserar skolledare och de
med ledande befattning inom
utbildningsområdet.
www.skolledarna.se
Sveriges Tandläkarförbund
Organiserar tandläkare.
www.tankdlakarforbundet.se
Sveriges universitetslärare
och forskare, SULF
Universitetslärarnas, forskarnas
och doktorandernas fackliga och
professionella organisation.
www.sulf.se
Sveriges Veterinärförbund
Organiserar veterinärer och
veterinärstuderande.
www.svf.se
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Saknar du en Akademikerförening på din arbetsplats – tala med oss

Bra villkor på jobbet
Bli medlem i ett Sacoförbund
– det tjänar du på

Underskrift: ____________________________________________
Sveriges Veterinärförbund

Telefon (mobil): _________________________________________

E-post: ________________________________________________

Personnr: ______________________________________________

Arbetsplats: ____________________________________________
Sveriges universitetslärare och forskare, SULF

Sveriges Tandläkarförbund

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Psykologförbund

Sveriges läkarförbund

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Farmaceuter

Sveriges Arkitekter

Namn: ________________________________________________
Sveriges Arbetsterapeuter

SRAT

Sjöbefälsföreningen

Sacoförbundet Trafik & Järnväg

Reservofficerarna

Officersförbundet

Naturvetarna

Lärarnas Riksförbund

Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA

På många av Sacoförbunden finns det särskilda
pensionsexperter som kan hjälpa dig genom den
djungel av regler som finns. Vi finns ofta på din
arbetsplats – och känner till de lokala förutsättningarna. Det finns ofta en lokal Akademiker
förening på din arbetsplats. Föreningen förhandlar
med arbetsgivaren, hjälper dig om du hamnar i
konflikt på arbetsplatsen, kontrollerar att löne
revisionen följer kollektivavtalet, är en länk mellan
dig och arbetsgivaren och kan förmedla information
åt båda hållen.
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När du behöver råd om pensioner
– tala med oss

Jusek

Akademikernas a-kassa är en av de mest förmånliga beroende på att arbetslösheten bland akademiker är relativt låg. Det håller premien nere.

När man är många kan man få riktigt bra rabatter.
Det har vi sett till och kan därför erbjuda dig
som medlem riktigt bra försäkringsvillkor på till
exempel hem-, sjuk- och livförsäkring.

Fysioterapeuterna

… och den kanske billigaste a-kassan

När du ska teckna försäkringar
– gör det hos oss

DIK

Ju fler vi är – desto mer
lyssnararbetsgivaren på oss
och då får vi förutsättningar
att göra dina anställnings
villkor bättre.

Om du under en tid skulle bli arbetslös har vi en inkomstförsäkring som
ingår i medlemskapet. Högsta ersättningen från a-kassan är 20 020 kronor
i månadenföre skatt
(januari 2018). De flesta
akademiker har högre lön
Vårt uppdrag är att skapa bra
än så. Vi har därför tagit
förutsättningar för dig som är
fram en inkomstförsäkring
akademiker; att du ska ha schyssta
som ingår i medlemskapet.
villkor på jobbet helt enkelt.
Den kompletterar ersättningen från arbetslöshets
kassan så att den totala
ersättningen motsvarar80 procent av den tidigare lönen. Ett vanligt tak för
försäkringen är en månadslön på 100 000 kronor. Inkomstförsäkringen ingår
i medlemskapet i de flesta akademikerförbund men förbunden kan ha olika
försäkringsvillkor.

Civilekonomerna

Avtalen reglerar hur mycket
arbetsgivaren ska betala till
din framtida pension, hur stor
ersättning du får vid föräldra
ledighet och sjukdom och
hur många semesterdagar
du får. Dessutom anger de
spelreglerna för löneförhandlingarna, till exempel att du
ska ha årliga lönesamtal och
vilka kriterier som ska gälla
vid lönesättningen.

Om du blir av med jobbet – vi har inkomstförsäkringen

Akademikerförbundet SSR

Vi förhandlar med din arbetsgivare
om vilka villkor som ska gälla för
dig och det vi kommerfram till
skrivs ned i kollektivavtal.

Vi har Sveriges största databas för akademikerlöner. När du får en ny tjänst
eller ska ha ditt årliga lönesamtal, sök i databasen för att se vad du bör ligga
lönemässigt. Våra ombudsmän hjälper dig att slipa argumenten som gör dig
förberedd inför samtalet.
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Kollektivavtalen är för din skull

Många akademiker blir chefer. Det är vanligt att chefer inte
fullt ut omfattas av lagen om anställningsskydd och är då
en mer utsatt grupp än övriga. Ett medlemskap i ett Saco
förbund innebär att du kan få hjälp både då ditt avtal ska
skrivas under och om din anställning ska upphöra. En
trygghet som kan vara guld värd. Många förbund
har också särskilda nätverk och kurser för sina
chefsmedlemmar.

n Jag vill bli medlem i ett Sacoförbund (kryssa för vilket):

När du ska ha en ny lön – tala med oss

När du ska bli chef – då ger vi den bästa tryggheten

___________________________________________________

Vårt uppdrag är att skapa bra förutsättningar för dig som är akademiker; att du
ska ha schysstavillkor på jobbet helt enkelt. Över 700 000 medlemmar vet att vi
gör det på bästa sätt.

När du vill byta jobb, ska bli förälder eller är på väg att skriva på ett anställningsavtal dyker många frågor upp. Då är det läge att kontakta ditt fackförbund. Vår rådgivning och service anpassas efter dina unika behov.
Våra ombudsmän är experter på frågor om semester, övertid och pension,
uppsägning, anställningsavtal, arbetstider, övertid och tjänst- och föräldra
ledighet.

När du funderar på att byta jobb eller inriktning har vi
verktygen. Vi hjälper dig att utvärdera din situation och ta
ett nytt steg i karriären. Vi arrangerar seminarier, nätverks
träffar och erbjuder mentorprogram.

n Kontakta mig för mer information

När du står inför en förändring – tala med oss

n Jag vill även bli medlem i Akademikernas a-kassa
n Jag är redan medlem i en a-kassa. Ange vilken:

Arbetet är en stor del av livet och därför är det viktigt att du trivs bra och kan
göra ett bra jobb. Men det behövs någon som bevakar att arbetsvillkoren är bra.
Det gör vi.

När du funderar på nytt jobb – tala med oss

Fyll i uppgifterna och skicka till oss (portot är redan betalt) så kontaktar
vi dig inom kort.

Därför är ett medlemskap en bra affär

Ansökan om medlemskap

Bli medlem i ett Sacoförbund – det tjänar du på

