
Vision är fackförbundet för dig 
som siktar på en framtid som 
chef. Vi är det största fackför-
bundet för chefer inom välfär-
den och arbetar för att ledare, 
liksom alla andra, ska ha bra 
villkor och goda förutsättningar 
för att kunna göra ett bra jobb. 

När du blivit ledare erbjuder vi bland 
annat professionell rådgivning, 
karriärstjänster och en personlig 
ombudsman som är ditt bollplank för 
frågor och dilemman i din roll som 
ledare. Hos oss får du stöd och pepp 
och mycket annat när det är dags för 
dig att bli chef!

Dina förutsättningar
Som det största fackförbundet för 
ledare inom välfärden kan vi ge 
dig extra kraft i ditt ledarskap. 
Vision arbetar för att du som chef 
ska ha bra administrativt stöd, ett 

rimligt antal medarbetare och 
andra goda förutsättningar som 
gör att du kan utöva ett gott 
ledarskap. 

Din utveckling
  Vision ser ledarskap som en prof-

ession och arbetar för att du som 
chef ska få kontinuerlig kompetens- 
utveckling inom ledarskap och 
organisationsutveckling. När du 
tagit klivet ut i arbetslivet, erbju-
der vi bland annat karriärsamtal 
och stöd i din roll som chef.

Din lön
Du ska ha en god löneutveckling 
som styrs utifrån kvalitet och 
resultat i verksamheten. Vi arbetar 
för att chefer inom politiskt styrd 
verksamhet ska ha samma löneut-
veckling som chefer i näringslivet.

Till dig som siktar på att arbeta som

Chef
Bli medlem,kostnadsfritthela din
studietid.
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Ditt medlemskap
direkt i mobilen
I Visions app hittar du vårt lönestat-
istikverktyg där du kan jämföra din
lön med andras. Dessutom kan du
chatta med våra rådgivare och ta
del av unika medlemserbjudande.

Finns där appar finns.

För aktuella erbjudanden, se vision.se/medlem
Läs mer om studentmedlemskapet på vision.se/student

Rabatt på avgiften när du fått jobb
Du betalar endast 100 kr för det första året som
yrkesverksam medlem – och sparar ca 3000kr!

Det här ingår i ditt medlemskap
Hjälp med karriären

Granskning av CV, ansökningar,      
     LinkedIn-profil och avtal.

Karriärsamtal och intervjuträning  
     med proffs

Lönestatistik och rådgivning

 

Stipendier
 Uppsatsstipendier
 Studiestipendium

Schysta rabatter
Litteratur
Hotell
Försäkringar och mycket mer!

Ditt medlemskap
direkt i mobilen
I Visions app hittar du vårt lönestat-
istikverktyg där du kan jämföra din
lön med andras. Dessutom kan du
chatta med våra rådgivare och ta
del av unika medlemserbjudande.

Finns där appar finns.

För aktuella erbjudanden, se vision.se/medlem
Läs mer om studentmedlemskapet på vision.se/student

Rabatt på avgiften när du fått jobb
Du betalar endast 100 kr för det första året som
yrkesverksam medlem – och sparar ca 3000kr!

Det här ingår i ditt medlemskap
Hjälp med karriären

Granskning av CV, ansökningar,      
     LinkedIn-profil och avtal.

Karriärsamtal och intervjuträning  
     med proffs

Lönestatistik och rådgivning

 

Stipendier
 Uppsatsstipendier
 Studiestipendium

Schysta rabatter
Litteratur
Hotell
Försäkringar och mycket mer!


