
Vision är fackförbundet för
dig som studerar till personal-
vetare eller jobbar med HR i 
kommun, region, i ett bolag 
med koppling till välfärden 
eller i en kyrka.

Som det största fackförbundet för
tjänstemän i offentlig verksamhet kan
Vision göra skillnad, både för dig på  
din arbetsplats och i utvecklingen av 
framtidens jobb. Att vi är stora bety-
der också att vi är det fackförbund 
som har mest att säga till om när vi 
ska förhandla kollektivavtal om löner 
och jobbvillkor med arbetsgivarna.

Din utbildning
Personalvetarutbildningarnas
styrkor måste bli mer kända bland 
arbetsgivare. Kopplingen mellan 
utbildning och arbetsliv behöver 
förstärkas bland annat genom 
mer praktik.

Din lön
Du ska ha en god löneutveckling 
som styrs utifrån kvalitet och  
resultat i verksamheten. Lönen  
ska höjas i takt med att du utveck-
lasi ditt yrke.

Din utveckling
Du ska inom ramen för din tjänst 
ha tid för omvärldsbevakning och 
kontinuerlig kompetensutveckling.

Din ombudsman
Du som jobbar med HR är både 
anställd och representerar arbets-
givaren. Det kan vara en särskild 
sits. Du som jobbar med HR och är 
medlem i Vision erbjuds därför en 
personlig ombudsman som kan ge 
dig experthjälp i din yrkesroll.

Till dig som studerar till

Personalvetare
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!
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