
Kom igång med din 
karriär
Vi hjälper dig att ta steget ut i arbets-
livet genom att erbjuda tjänster som 
cv- och Linkedin-granskning. Du får 
också tillgång till lönestatistik och 
personlig rådgivning om lön, rättig-
heter och villkor på jobbet. 
 
Chans att få stipendier
Vision är det fackförbund som ger ut 
flest stipendier till dig som studerar. 
Som studentmedlem har du möjlighet 
att söka våra studie- och uppsats-
stipendier värda upp till 20 000 kronor.

Gå med i ett fackförbund 
som gör skillnad
Som det största fackförbundet för 
tjänstemän i offentlig verksamhet 
kan Vision göra skillnad. Vi är ett 
feministiskt fackförbund och en fair 
union som jobbar för schysta villkor 
för alla – i Sverige och i hela världen.

Gå med i rätt fackförbund
Som student inom socialt arbete 
kommer du arbeta som tjänsteman 
i offentlig verksamhet där Vision är 
det ledande fackförbundet. 

Till dig som studerar

Socialt arbete Bli medlem,kostnadsfritthela din
studietid.

Vision är fackförbundet för dig som studerar inom socialt 
arbete, till exempel till socionom. Det är helt kostnadsfritt 
att vara medlem under hela studietiden. En riktigt bra 
deal!   
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Från inspark 
till drömjobbet 
Vi stöttar dig genom hela din studietid och ditt 
arbetsliv. Som studentmedlem får du bland annat:

CV- och Linkedin- 
granskning

Söka uppsats- och 
studiestipendium

Lönestatistik och 
lönecoachning

Förmånliga 
försäkringar

Rådgivning om 
arbetsvillkor

Schysta rabatter

Kostnadsfritt
hela din 

studietid!

Rabatt på avgiften när du fått jobb
Ditt studentmedlemskap övergår inte automatiskt till 
ett yrkesverksamt medlemskap men om du väljer att 
stanna kvar i Vision betalar du endast 100 kr för det 
första året som yrkesverksam medlem – och sparar 
ca 3000kr!

2023

Från inspark 
till drömjobbet 
Vi stöttar dig genom hela din studietid och ditt 
arbetsliv. Som studentmedlem får du bland annat:

CV- och Linkedin- 
granskning

Söka uppsats- och 
studiestipendium

Lönestatistik och 
lönecoachning

Förmånliga 
försäkringar

Rådgivning om 
arbetsvillkor

Schysta rabatter

Kostnadsfritt
hela din 

studietid!

Rabatt på avgiften när du fått jobb
Ditt studentmedlemskap övergår inte automatiskt till 
ett yrkesverksamt medlemskap men om du väljer att 
stanna kvar i Vision betalar du endast 100 kr för det 
första året som yrkesverksam medlem – och sparar 
ca 3000kr!

2023


