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Tack för att du sökt jobbet och att du kom
på anställningsintervjun.
Är det något du undrar över så här efteråt
är du välkommen att höra av dig till Vision
Chef –Sveriges största chefsförbund inom
välfärden.
Jag är Visions representant när det gäller
rekryteringen till den tjänst du sökt:

För- och efternamn

Telefon

Tips när du söker jobb
På vision.se/karriar hittar du många
bra tips när du söker nytt jobb. Som
medlem i Vision får du även tillgång till
lönecoachning och CV-granskning.
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Allt det här får
du som medlem
i Vision Chef

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

INKOMSTFÖRSÄKRING I TOPPKLASS
Ett skyddsnät som ger dig extra
trygghet med lång ersättningstid
och hög ersättningsnivå.
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PERSONLIG CHEFSRÅDGIVNING
Våra kunniga rådgivare svarar på
dina frågor om allt som rör din
situation som chef.

KARRIÄRTJÄNSTER
Vi erbjuder karriärsamtal, intervjuträning och granskning av ansökningshandlingar och avtal.
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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.
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Allt det här får
du som medlem
i Vision Chef

Lycka till!
Jag hoppas att anställningsintervjun gick som du tänkt dig. Med på intervjun fanns
en representant för Vision på arbetsplatsen. Hen är en bra person att fråga om det
finns saker du inte vill fråga arbetsgivaren om. Hur ser löneläget ut på arbetsplatsen,
till exempel?
Jag hoppas att du väljer att bli medlem i Vision om du får jobbet du sökt. Du som
chef är i gott sällskap i Vision. Vi är det största fackförbundet för chefer inom
välfärden. Vision gör skillnad för dina förutsättningar för ett bra ledarskap.
Med Vision får du ett nätverk av erfarna kontakter, mentorer och ombudsmän
som själva varit eller är i chefsposition.
Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din
karriär. Du kan till exempel använda Chef Direkt – vår professionella rådgivning för
alla frågor som rör din roll och verklighet som ledare.
Vi är många och det är bra. När vi är många är det lättare att ta initiativ och påverka
så att ditt jobb blir ännu bättre.
Du når oss på det sätt som bäst passar dig i tid och rum. Vi finns i hela landet och du
som är chef har en personlig ombudsman i din region som är specialist just på de
frågor och utmaningar du möter i ditt jobb. Det gör
att det är lätt för dig att få till ett personligt möte.
Vi är inte bara lokala eller nationella, vi är globala
– en Fair Union. 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.
Men i slutändan handlar ett medlemskap om en
sak. Att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt
arbetsliv.
Välkommen!

Veronica Magnusson
Förbundsordförande Vision

