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Visions medlemserbjudande
Erbjudanden

En inkomstförsäkring i toppklass –
försäkrar upp till 160 ersättningsdagar

Försäkringar till riktigt bra priser
t ex sjuk, olycksfall, jurist och hem

Fri rådgivning om allt som rör ditt jobb:
• Vision Direkt: 0771-44 00 00
• Chef Direkt: 0771-360 600

Tidningen Vision och Chefen i Fokus

Rättshjälp

Rabatt på stugor, lägenheter och hotell

Personlig ombudsman Chef

Träning och rehab

Tillsammans gör vi verklig skillnad:
på din arbetsplats, i Sverige och i världen.
Förhandlar om löner och villkor

Böcker, tidningar, stipendier

Utveckling
Seminarier och utbildningar
Yrkesträffar och webbinarier

Tar initiativ till förbättringar på jobbet

Granskning av anställningsavtal, cv,
personligt brev och Linkedin-profil

Driver frågor för ett mänskligare arbetsliv

Karriärsamtal och intervjuförberedelse

 är en Fair Union som arbetar med mänskliga
Vi
rättigheter, rätten att organisera sig och en
hållbar miljö

Lönecoachning och lönestatistik

Visions medlemserbjudande
Trygghet

Första tre
månaderna
utan kostnad
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