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En arbetsdag inom ditt framtida yrke
Visions medlemmar har tusentals olika yrken. Som medlem kan 
du följa med några av dem under en arbetsdag och prova på ditt 
framtida yrke. Du får inblick i arbetslivet och möjlighet att se jobbet 
i praktiken. Boka in en arbetsdag på vision.se/enarbetsdag.
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kostnadsfritt för 
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till  71501
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Kontakter med arbetslivet
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Redan under studietiden



I Visions medlemsskap ingår bland annat lönestatistik, CV-granskning, 
rådgivning kring lön och villkor samt en förmånlig hemförsäkring. Du 
kan också prova på en arbetsdag inom ditt framtida yrke. 
Vision är ett av Sveriges ledande fackförbund och våra medlemmar är både studenter och 
de i arbetslivet. Ett medlemskap handlar om att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt 
studentliv och framtida arbetsliv. 

Vision är en Fair Union. Vi tar ställning för miljön, 
klimatet och mänskliga rättigheter. Genom vår 
styrka och vår storlek kan vi bidra till uppfyll- 
andet av FN:s globala mål för social, miljömässig 
och ekonomisk hållbarhet. 

Vision är tex Sveriges första  miljödiplomerade 
fackförbund, och vi arbetar aktivt för att  ytterli-

gare minska vår miljö- och klimatpåverkan.  
För oss slutar inte arbetet för schysta villkor 
vid vårt lands gränser, utan vi vill ta interna-
tionellt ansvar så långt det bara går. Genom 
att jobba tillsammans lokalt och globalt  kan vi 
åstadkomma förändring. 

Läs mer på vision.se/Medlem/Fair-Union 

Stipendier att söka
Du kan söka stipendier, både för studier i 
Sverige och utomlands. Dessutom kan du 
som skriver uppsats söka våra uppsatssti-
pendier. De kan ge dig upp till 20 000 kronor. 
Läs mer om vilka stipendier som finns på 
vision.se/stipendier.

CV- och Linkedin-granskning
När du skrivit ditt CV eller gjort en Linkedin-
profil kan du vi granska dem åt dig och  
komma med tips som kan göra dem ännu 
bättre. Granskningen är helt kostnadsfri för 
dig som är medlem i Vision.

Vision – ditt medlemskap direkt i mobilen
Med Vision-appen får du en översikt av ditt 
studentmedlemskap direkt i mobilen. Du 
kan enkelt komma i kontakt med oss när det 
passar dig – till exempel genom att chatta 
med en rådgivare i appen. Dessutom hittar du 
aktuell lönestatistik för ditt framtida yrke och 
unika medlemserbjudanden varje månad. 
Finns där appar finns.

Försäkra studentlivet
Gå in på vision.se och teckna en hemförsäk-
ring via Folksam, med reseskydd och allrisk, 
så bjuder vi på de första tre månaderna. 
Därefter betalar du ett lägre pris för din 
hemförsäkring. Du kan även teckna förmån-
lig livförsäkring, olycksfallsförsäkring och 
sjukförsäkring. Du kan även teckna för-
månlig livförsäkring, olycksfallsförsäkring, 
sjukförsäkring och juristförsäkring

Lönestatistik 
Du får tillgång till vår lönestatistik som ger 
dig en bild av löneläget i ditt framtida yrke. Du 
får rådgivning och tips inför lönesamtalet, 
oavsett om du jobbar extra eller ska ta steget 
ut i arbetslivet.

För framtida chefer
Vi är också förbundet för dig som siktar på att 
bli chef. Vision är det största fackförbundet 
för chefer i offentlig verksamhet. Vi arbetar 
för att chefer, liksom alla andra, ska ha bra 
villkor och goda förutsättningar för att kun-
na göra ett bra jobb. Hos oss kan du få stöd, 
pepp, chefsnätverk och mycket, mycket annat 
när det dags för dig att bli ledare!

 Rådgivning om arbetsvillkor
Vi har koll på dina framtida arbetsvillkor, t ex 
vad som gäller kring semester, lön eller vad 
du kan tänka på innan du skriver på anställ-
ningsavtalet. Mejla, ring, chatta eller ställ en 
fråga på Facebook.

Rabatt på avgiften när du fått jobb 
När det är dags att ta steget ut i arbetslivet 
får du en förmånlig rabatt. Som studentmed-
lem betalar du bara 100 kronor för medlem-
skapet första året i arbetslivet. 

Få ut mer av ditt 
studentliv och 
framtida arbetsliv

Har du frågor om medlemskapet, lön eller anställning? 
Kontakta Vision Direkt. Telefon 0771-44 00 00 
Läs mer på vision.se/student

Jag vill bli medlem 
kostnadsfritt för 
hela studietiden
Vad studerar du?

Beteendevetare

Bibliotekarie

Ingenjör

Ekonom

Humaniora

Hälsa, friskvård

Juridik

Kommunikatör, informatör

Kyrka

Miljövetare

Personalvetare

Samhällsvetare

Socionom, socialt arbete

Systemvetenskap, data, IT

Tandvård

Teknik, samhällsbyggnad

Turism

Vårdadministratör

Övrigt ..........................................

Förnamn Efternamn Personnummer

Adress Postnummer och ort

E-post Mobil

Universitet/Högskola Utbildningsort

Studierna påbörjade (månad och år) Studierna beräknas avslutas (månad och år)

Underskrift

 Ja, jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om 
att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig 
medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under www.vision.se/stadgar).  
Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter. 

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna 
försäkringar till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. 

Texta gärna tydligt, tack.
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Hållbart arbetsliv i hela världen

Från inspark 
till drömjobbet
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