Scanna koden
med din mobil

Vill du veta
mer? Ring oss
på 0771-44 00 00
eller besök
vision.se/skola

Vision

Skolan

Fackförbundet för lärare utan legitimation, lärarassistenter,
skoladministratörer och fler yrken inom skolan
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– allt det här får du!
Erbjudanden

En förstklassig inkomstförsäkring
(gäller alla anställningar, även vikariat)

Försäkringar till riktigt bra priser

Personlig rådgivning om allt som
rör ditt jobb

Tidningen Vision

Rättshjälp och stöd i oroliga tider

Inflytande

Förmånliga bolån och medlemslån
Rabatter på böcker, träning, hotell
och mycket mer

PS!
Är du under 30
betalar du bara
100 kr för hela
ditt första år
som medlem

Utveckling

Förhandlar om bättre villkor

Lönecoachning och lönestatistik

Tar initiativ till förbättringar på jobbet

Kostnadsfria webbinarier och
utbildningar
Granskning av jobbansökningar
och intervjuträning

Ett fackförbund som gör skillnad! Vi jobbar
för schysta arbetsvillkor för alla, i Sverige
och i hela världen

Bli medlem i Vision
– allt det här får du!
Trygghet

Testa
3 månader
utan
kostnad
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