Medicinsk sekreterare
– Vision driver på för att ge yrket högre lön och högre status.
Vision är fackförbundet för dig som studerar till
eller jobbar som medicinsk sekreterare. Vi finns
med dig i hela ditt yrkesliv.

Dina förutsättningar
De flesta medicinska sekreterare i landsting och
regioner är medlemmar i Vision. Det är en styrka.
Genom att vi är så många kan vi förhandla fram bra
kollektivavtal, som ger schysta villkor och trygghet
på jobbet. Du ska trivas, ha inflytande över ditt
arbete och möjligheter att påverka på arbetsplatsen.
Vision verkar också för en profilering och statushöjning av yrket som medicinsk sekreterare.

vision.se/medicinsksekreterare

Din utveckling
Vision vill se en nationell och likvärdig grundutbildning för medicinska sekreterare, och Vision driver att du ska få kontinuerlig fortbildning av din arbetsgivare. Vision erbjuder ett antal karriärtjänster,
cv-granskning, fackliga utbildningar och seminarier.

Din lön
Många medicinska sekreterare har dåliga möjligheter till löneutveckling. Vision arbetar för att lönen
ska höjas i takt med att du utvecklas i ditt yrke. Din
lön ska sättas utifrån ansvar, kompetens, svårighetsgrad och resultat, precis som det står i kollektivavtalet.
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Bli medlem
i Vision.

Maxa ditt CV
Ett vinnande cv och ett bra personligt brev ökar dina chanser
att få drömjobbet.
Skicka in ditt CV och personliga
brev och få svar av en jobbcoach inom 24 timmar med förslag på förbättringar som ökar
dina chanser att få jobbet.
Tjänsten är helt kostnadsfri och
erbjuds i samarbete med Go
Monday. Det ingår en granskning per år i medlemskapet.
vision.se/karriar

Tre
månader
utan
kostnad.

En vass inkomst- Hör av dig när
det passar dig
försäkring
En inkomstförsäkring i toppklass ingår i ditt medlemskap.
Tillsammans med a-kassan kan
du få en ersättning som är beräknad på 80 procent av din lön
före skatt i upp till 160 dagar.
Försäkringen gäller även om
du säger upp dig själv − efter
eventuell avstängning från din
a-kassa.

Har du frågor eller idéer om
något som rör ditt jobb? Mejla,
ring, chatta, twittra eller ställ
en fråga på Facebook. Vi kanske
inte kan svara på allt, men vi
lovar att göra ett försök.

vision.se/forsakringar

facebook.com/visionfacket
#vision_fack

Bli medlem redan i dag!
Prova oss tre månader utan kostnad.
Under 30: 100 kr för ett år.
Student: 100 kr för hela studietiden.

Det är enkelt:
Sms:a Vision eller
Vision student till 72672.
Fyll i anmälan på vision.se.

Dessutom för dig som medicinsk sekreterare …
Vision har ett nationellt nätverk för medicinska sekreterare,
som arbetar för att skapa bättre villkor för alla inom yrket.
För aktuella erbjudanden, se vision.se/formaner

Vision Direkt
Alla vardagar 8–20
0771 44 00 00
visiondirekt@vision.se

