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Frågor och svar om Visions studentverksamhet
Vad kallas medlemskapet och vad ingår?
Medlemskapet kallas studentmedlem i Vision. Man är medlem i Vision och har tillgång till allt som en
yrkesverksam medlem har förutom inkomstförsäkringen. Man får också ett baserbjudande som är
anpassat för studenterna, och det är det som vi kommer att marknadsföra mest.
Vi erbjuder karriärtjänster som CV-granskning och karriärcoachning, tillgång till seminarier och
nätverk, medlemsförmåner som Adlibris, lönestatistik och lönecoachning, förhandlingshjälp samt
tidningen Vision. De som studerar inom det sociala området får tidningen Social Qrage.
Vad är nästa steg i erbjudandet?
Erbjudandet från Vision ska vara mer specifikt än Trias, med en tydlig koppling till att man så
småningom eller inom kort kommer att befinna sig i yrkeslivet. Vi kommer att erbjuda tjänster som
praktikjobb, mentorskap, vara med en yrkesverksam person under en arbetsdag med mera.
Vad kostar det?
Medlemskapet för studentmedlemmar kostar 100 kr för hela studietiden.
Hur blir man medlem?
På vision.se, via Vision Direkt eller när man träffar någon från Vision på högskolor,
arbetsmarknadsdagar och andra aktuella arenor där vi når studenterna. Medlemsansökan kommer att
finnas klar några dagar innan den 1 april.

Vem ska rekrytera studerandemedlemmar, och hur?
Vi ska bygga nätverk och skaffa värdefulla kontakter, både lokalt, regionalt och centralt. På skolorna, i
utbildningarna, med forskare, kårerna, andra organisationer, företag och så vidare. Vi ska jobba smart
och använda bästa arbetssätt med utgångsläge efter vilka förutsättningar som finns på olika
utbildningar.
Visions studentinformatörer på utvalda skolor och utbildningar ska rekrytera studentmedlemmar och
marknadsföra Vision. Det kommer också att finnas material för förtroendevalda och aktiva
yrkesverksamma medlemmar att engagera sig lokalt.
På varje center finns akademikeransvariga som är en del av Visions nätverk för att rekryterar på
mässor, arbetsmarknadsdagar och yrkesföreläsningar Det är viktigt att fortsätta bjuda in studenter till
de lokala och regionala aktiviteter vi har för yrkesverksamma, särskilt aktiviteter som är riktade till
specifika yrkesgrupper.
De centrala tjänsterna ska samordna studentinformatörerna, stödja och vara med och genomföra
aktiviteterna riktade till olika utbildningar och skolor, tillsammans med centren och aktiva
förtroendevalda och medlemmar.
Visions kansli kommer också att direktrekrytera studentmedlemmar via telemarketing, direktutskick
och nätet. I slutet av studietiden är det särskilt viktigt, för då rekryterar vi till yrkesverksamt
medlemskap. Men viktigast av allt är att de får frågan ute på arbetsplatserna från Vision lokalt.

Vem är kontaktperson för oss förtroendevalda när det gäller frågor som rör studenterna?
När det behövs samordning, material, när du vill bolla idéer eller behöver information ska du kontakta
ditt regionala center.
Varför jobbar vi inte med alla utbildningar och skolor?
Exempelvis hamnar majoriteten av ingenjörerna inte i Visions organisationsområde. Det skulle vara
oerhört resurskrävande för oss att försöka nå alla dem. Vi ska jobba smart och satsa på utvalda
utbildningar där det finns störst chans att personerna hamnar hos oss. Vision kommer alltså inte att
finnas överallt, utan på rätt utbildningar med stor potential för just oss.
Under april presenterar vi var vi startar på vision.se/fortroendevald.
Kommer Vision att jobba med KY-utbildningarna?
Ja. Exakt vilka och hur återkommer vi om under april. Håll koll på vision.se/fortroendevald.
Fortsätter vi samarbeta med ST och/eller Unionen?
Ja, på vissa områden. Samarbetena presenterar vi på vision.se/fortroendevald under april.
Finns det något rekryteringsmaterial?
Vi tar successivt fram material. Nu finns ett rekryteringsblad med information om erbjudandet och en
medlemsanmälan.
För studenter som går sista terminen och som börjar kika på jobb finns material framtaget för
nyanställda, och webbsidan vision.se/nyanstalld.
Blir det en ny webbplats?
Studentmedlemskapet och innehållet i det, med ett tilltal till just studenter, kommer att finnas på
vision.se/student.
Vilka utbildningsgrupper och skolor kommer vi att fokusera på?
Under april presenteras utvalda utbildningar och skolor på vision.se/fortroendevald.
Vad händer med Tria-medlemmarna?
Som Tria-medlem har man varit med i alla tre förbund, Vision, ST och Unionen, fast under
samlingsnamnet Tria. Det kan man fortsätta vara ända tills man börjar jobba. Tria-medlemmarna
kommer att få erbjudanden från alla tre förbunden, och detta samordnas mellan förbunden. Vill man
bara vara med i ett eller två förbund så löser vi det mellan förbunden.
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