
Ditt jobb
är vårt jobb.



Ditt jobb är vårt jobb.
Vilka jobbfunderingar finns på din arbetsplats? Bjud in medlemmar och icke- 
medlemmar i Vision på en fika och ge dem råd och stöd i frågor som kommer upp.

Du som ombud är ett stöd och en rådgivningshjälte på just ditt jobb. Varje dag! 
Kom ihåg att du inte behöver kunna svara på allt. Du som förtroendevald kan 
också vända dig till Vision Direkt för att få hjälp med svar på frågor.
Under mars månad kommer också icke-medlemmar i Vision att kunna kontakta 
Vision Direkt för att få råd och stöd.

Beställ!
Beställ en Rådgivningsfikaburk. Innehåller 500g supergoda kakor!
brandstore.wackes.com/vision/produkt/kakburk-500gr i profilshopen. 

Bjud in!
Bjud in dina kollegor. Glöm inte att även bjuda dem som ännu inte är medlemmar 
i Vision. Gör gärna din inbjudan via designmallarna på vision.se/designmallar. 
Du hittar fina bilder i bildbanken från vår rådgivningskampanj som du kan an-
vända. Bifoga inbjudan i ett mail och/eller i postfacken (om ni har sådana) till 
dina kollegor. Kom ihåg att fråga icke-medlemmar om de vill gå med i Vision. 
3 månader utan kostnad för nya medlemmar, 100 kr för hela första året om hen 
är under 30 år eller har varit studentmedlem.

Ladda ner ”Ditt jobb är vårt jobb”-affischer och sätt upp på din arbetsplats. 
Det finns flera olika varianter och storlekar att ladda ner/beställa i trycksaks-
beställningen här: vision.se/Om-Vision/Designmanual/Trycksaker/

Fika!
Fråga och lyssna vilka frågor som medlemmar kan ha och vad som engagerar 
dem över en fika. Kanske är det arbetsmiljö, ledighet eller jämställdhet.

Berätta om Vision Direkt och att de kan svara på alla tänkbara frågor som rör 
arbetslivet. Kanske kan ni passa på att kontakta dem tillsammans, om ni har 
någon fråga som du inte kan svara på?

Vision Direkt har öppet alla vardagar kl.08.00–20.00,
visiondirekt@vision.se, chatt vardagar kl.09.00–15.00

https://brandstore.wackes.com/vision/produkt/kakburk-500gr
http://vision.se/designmallar
https://vision.se/Om-Vision/Designmanual/Trycksaker/

