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Sveriges största 
chefsförbund 
inom välfärden 



Allt det här får  
du som medlem

UTBILDNING OCH NÄTVERK
Genom chefsträffar, mentornätverk 
och utbildningar skapar vi värdefulla 
mötesplatser med andra chefer.

PERSONLIG CHEFSRÅDGIVNING 
Våra kunniga rådgivare svarar på 
dina frågor om allt som rör din  
situation som chef.

EN PERSONLIG OMBUDSMAN
Behöver du stöd eller representation 
vänder du dig till din personliga  
kontakt som finns i din region.

INKOMSTFÖRSÄKRING I TOPPKLASS
Ett skyddsnät som ger dig extra 
trygghet med lång ersättningstid 
och hög ersättningsnivå.

KARRIÄRTJÄNSTER
Vi erbjuder karriärsamtal, intervju- 
träning och granskning av ansök-
ningshandlingar och avtal.

VÄRDE I VARDAGEN 
Du får tidningen Chefen i fokus, 
rabatt på t ex försäkringar, bolån, 
litteratur och semesterstugor.



Som chef inom välfärden ska du
vara med i Vision Chef. Vi har lång
erfarenhet av att arbeta med dina
förutsättningar för ett bra ledarskap
och som chefsmedlem har du dessut-
om tillgång till en rad tjänster och
förmåner.

Med oss står du aldrig ensam. Du
har alltid tillgång till snabb och
professionell uppbackning när det
behövs genom våra erfarna rådgivare 
på Chef Direkt.

Din personliga ombudsman finns
dessutom lokalt och är expert på
allt som rör din roll och situation
som chef.

Som medlem får du också ett helt
nytt nätverk. Du lär av oss, men
också av andra chefer på kurser,
seminarier och i vår uppskattade 
tidning Chefen i fokus.

Nyfiken? Läs mer på visionchef.se
och ta reda på vad ett medlemskap
kan göra för dig.

Veronica Magnusson
Förbundsordförande i Vision

P.S. Ansökan tar bara ett par minuter 
och görs på visionchef.se 

Medlemskapet 
gör dig till en 
bättre ledare



Professionellt 
råd och stöd 
i vardagen 

Chef Direkt är en unik förmån 
som finns tillgänglig när du be-
höver den. Du kan ställa frågor 
om allt som rör din situation 
som chef.

En av många som fått hjälp är 
Nedad Fatic, enhetschef i om-
sorgs-förvaltningen i Trollhättans 
stad och medlem sedan tre år 
tillbaka.

”Tillgängligheten är ett jätteplus. 
Jag har ringt fyra, fem gånger och 
alltid fått svar direkt. En gång be-
hövde något kollas upp och då blev 
jag uppringd samma efter-middag. 
De var kunniga och tog mig på 
stort allvar.”

Alla våra rådgivare har gedigen 
erfarenhet av chefsfrågor. Behöver 
du stöd på plats, t ex i en förhand-
ling, kontaktar du din personliga 
ombudsman som finns lokalt i din 
region. Med oss har du alltid nära 
till professionell och personlig 
uppbackning. 

”Än så länge har jag aldrig behövt 
kontakta min ombudsman”, säger 
Nedad. ”Men att möjligheten 
finns känns tryggt.”

Klockan 9–17 alla vardagar kan du få tips och råd om anställningsvillkor, löner, 
förhandlingar och ledarskap m m. Ring 0771 360 600 och få svar direkt. Du kan 
också mejla chefdirekt@vision.se och få svar inom 12 arbetstimmar. 



Nedad Fatic
Enhetschef i omsorgen

”Chef Direkt 
har hjälpt mig 
otroligt mycket.”



”Det finns 
massor att lära 
av andra chefer.” 
Anneli Tellmo Jung 
Avdelningschef i äldreomsorgen 



Väx som chef och 
utveckla karriären 

Genom utbildningar, lokala 
seminarier, nätverksträffar och 
karriärtjänster hjälper medlem-
skapet i Vision Chef dig att ut-
vecklas som ledare.

Råd och inspiration i vardagen är 
ovärderligt. Det vet Anneli Tellmo 
Jung som är avdelningschef för 
äldreomsorgen i Nässjö kommun. 

”Jag har under många år varit på 
Ledarskapsdagarna i Tylösand. 
Härifrån får jag alltid med mig 
tips till min egen vardag.” 

Förutom inspirationsdagar och 
chefsutbildningar erbjuder Vision 
Chef även lokala mötesplatser för 
chefer.  

Under våra seminarier och
nätverksträffar får du chans att ta 
del av andra chefers utmaningar 
och idéer. Att mötas och knyta 
kontakter med andra ledare inom 
välfärden ger energi och skapar 
nya möjligheter.

Vill du ta nästa steg i karriären 
finns våra karriärrådgivare till 
hands för vägledning och tips.  
Vi granskar även dina ansöknings-
handlingar och kan vässa ditt CV 
och Linkedin-profil.

”För att kunna utveckla andra, 
måste man våga utveckla sig själv. 
Speciellt som chef, ” tipsar Anneli.

Dags för en ledarskapsutbildning eller ett seminarium nära dig? Vision 
Chef erbjuder nätverk och förmåner som hjälper dig att växa som chef.



Inkomstförsäkring 
– ett skyddsnät för
dig som chef

Vi erbjuder en inkomstförsäkring i toppklass med lång ersättningstid och  
hög ersättningsnivå.

Med vår inkomstförsäkring i
ryggen kan du satsa fullt ut på
din chefsdröm.

Som chef sitter du ibland i en
extra utsatt situation. Då är det
särskilt viktigt att ha en bra in-
komstförsäkring. Vår försäkring 
gäller även om du själv väljer att 
avsluta din anställning, då efter 
eventuell karens från din a−kassa.

Hamnar du mellan jobb gör vi det 
lättare för dig att fokusera på ditt 
nästa karriärkliv.

Tillsammans med ersättningen
från a-kassan kan du få en 

ersättning som är beräknad på 80 
procent av din lön före skatt. Den 
gäller på inkomster upp till 
100 000 kronor.

Försäkringen ingår i ditt medlem-
skap och ger ersättning i 160 dagar.

Du har också möjlighet att teckna 
en frivillig tilläggsförsäkring för 
ytterligare 100 dagars ersättning.

Läs mer på:
vision.se/inkomstforsakring







Fina förmåner 
för en värdefull 
vardag 

BOLÅN
Billigare bolån i SEB och 
Danske Bank.  

SEMESTERSTUGOR 
Vision har semesterstugor som 
du kan hyra till medlemspris.
 

SOLGLASÖGON OCH 
LINSER PÅ LENSWAY
15 procent rabatt på solglas- 
ögon och 10 procent rabatt på 
linser från Lensway.

TRÄNINGSKORT PÅ ACTIC
10 dagar provträning och 20  
procent rabatt på träningskort  
hos Actic

BILLIGARE BÖCKER PÅ NÄTET 
Fem procent rabatt på beställ- 
ningar hos Adlibris och Bokus.

STIPENDIER 
Internationella stipendium 
för yrkesverksamma eller  
student, eller stipendium  
för studier i Sverige.

ETT URVAL 



Genom stöd och rådgivning, utbildningar, 
inkomstförsäkring, en personlig ombudsman 
och mycket mer skapar vi möjligheter för dig 
att lyckas i din chefsroll! 

Vi förstår dina unika förutsättningar som chef 
inom välfärden och kan skapa värde för dig i  
din vardag.

Läs mer och prova ett medlemskap kostnads-
fritt under tre månader på visionchef.se

Tryckt hos L
arsson O

ff
settryck i L

inköping decem
ber 2019. 

Förverkliga din 
chefsdröm med 
Vision Chef


