
Medlem 
i Vision, 
allt det här 
får du!

Maxa ditt nätverk
Som medlem får du kontakt med personer som kan bli ett 
värdefullt nätverk för dig. Du har tillgång till Mentornät-
verket - en plats för nya kontakter, personlig utveckling och 
erfarenhetsutbyte på webben. Du får dessutom löpande 
erbjudanden om yrkesträffar, seminarier och utbildningar. 
vision.se/mentornatverket
vision.se/aktiviteter

Högre lön och en skjuts i karriären
Du får löne- och karriärcoachning. Välj personlig coach-
ning från Vision Direkt eller våra diplomerade karriär-
coacher. Eller hitta det du behöver på: 
vision.se/lon  
vision.se/karriar

En vass inkomstförsäkring
Du får en av marknadens bästa inkomstförsäkringar, men 
också flera andra trygghetsförsäkringar. En del ingår i med-
lemskapet och en del lägger du till själv om du vill. Vi är 
många och det är bra för att få till schysta försäkringar till 
ett bra pris. 
vision.se/forsakringar

Schysta medlemsförmåner
Du får många schysta medlemsförmåner som skapar värde 
för dig i vardagen. Träning, semesterstugor, tidningar och 
kurser är några exempel. 
vision.se/formaner

Hör av dig när det passar dig
Har du frågor eller idéer om något som rör ditt jobb? Mejla, 
ring, chatta, twittra eller ställ en fråga på Facebook. Vi kan-
ske inte kan svara på allt, men vi lovar att göra ett försök.  
vision.se/kontakt
 

Vi älskar förhandlingar!
Det kan gälla en friskvårdstimme eller något annat som du 
och dina kolleger vill driva på arbetsplatsen. Eller förhand-
lingar om villkor i ditt yrke. Vi förhandlar både på din hem-
maplan, centralt med arbetsgivarna eller internationellt i 
Bryssel. 
vision.se/kollektivavtal

Hallå ministern!
Du och dina arbetsvillkor står i fokus när vi påverkar poli-
tiker, arbetsgivare och makthavare. Vi berättar för dem om 
hur verkligheten ser ut och vilka idéer våra medlemmar har 
om att utveckla yrkesvillkoren.
vision.se/opinion

Mänskliga rättigheter ingår 
Vi arbetar med mänskliga rättigheter, rätten att organisera 
sig och en hållbar miljö. När du är medlem hos oss är du 
därför också med och bidrar till en bättre värld. Du är med-
lem i en Fair Union.
vision.se/fairunion

Tre månader 
utan kostnad.  
Eventuell avgift till 

a-kassan tillkommer

Under 30 år? 

Endast 100 kr för 

hela första året.


