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UTBILDNING OCH NÄTVERK
Genom chefsträffar, events och
utbildningar skapar vi värdefulla
mötesplatser med andra chefer.
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Vi erbjuder karriärsamtal, intervjuträning och granskning av ansökningshandlingar och avtal.
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Du får tidningen Chefen i fokus,
rabatt på t ex försäkringar, bolån,
litteratur och semesterstugor.

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

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

Läs mer på visionchef.se eller ring oss på 0771 360 600
facebook.com/chefvision

Läs mer på visionchef.se eller ring oss på 0771 360 600
facebook.com/chefvision

Uppdaterad pdf: maj 2020.

Uppdaterad pdf: maj 2020.

Allt det här får
du som medlem
i Vision Chef

