O związku zawodowym Vision
Vision jest związkiem zawodowym koncentrującym się na wszystkim, co może
dotyczyć Ciebie i Twoich wizji. Wspólnie postaramy się abyś osiągnął to, co
jest potrzebne do urzeczywistnienia Twojej kariery zawodowej.  
 trzymasz od nas fachową poradę i oparcie w każdej sytuacji, zarówno gdy los będzie ci
O
sprzyjał, jak i wtedy, gdy napotkasz na problemy. Nasz związek rozwija się w tym samym
rytmie co rynek pracy, co pozwala czerpać korzyści z członkostwa niezależnie od tego jak
kształtuje się Twoja sytuacja zawodowa.
Vision skupia bardzo wielu z nas, co ma rozliczne zalety, w tym również tę, że w dużej grupie
łatwiej jest podejmować inicjatywy oraz usprawniać i efektywizować swoją pracę. Ułatwimy
Ci także poszerzenie sieci kontaktów z ludźmi tej samej co Ty branży.
Możesz do nas dotrzeć w sposób najbardziej dla Ciebie dogodny. Funkcjonujemy na obszarze
całego kraju zapewniając Ci bezpośrednią i osobistą styczność z nami. Łatwiej też będziesz
mógł się zaangażować w naszą działalność gdy tylko się na to zdecydujesz.
Jesteśmy organizacją zarówno lokalną jak i ogólnokrajową, a także o charakterze globalnym
- Fair Union. Zajmujemy się m.in. problematyką praw człowieka, regułami organizowania się
i związanymi z ochroną środowiska naturalnego. Dlatego bądąc naszym członkiem zasilasz
szeregi tych, którzy tworzą lepszy świat.
W sumie jednak najważniejsze w Twojej przynależności dla naszego związku jest to, byś
będąc jego członkiem czerpał z tego faktu jak najwięcej korzyści w swojej pracy zawodowej.

Vision – wiodąca organizacja zawodowa
Członkowie Vision współtworzą zręby naszego dobrobytu, planują je i wzbogacają. Działają w
przedsiębiorstwach prywatnych, w gminach, samorządach okręgowych i organizacjach kościelnych. 168.100 z nich pracuje w tysiącach różnych zawodów, tworząc wspólnie sieć
cennych kontaktów. Nie jesteśmy związani z żadną partią polityczną, natomiast wchodzimy w
skład Centralnej Organizacji Pracowników Umysłowych TCO.

Kto może zastać naszym członkiem?
Niemal każdy, kto ma miejsce pracy i to zarówno stałej jak i czasowej, wykonywanej w ramach
określonego projektu, na pełnym lub częściowym etacie. Członkiem Vision można również
zostać będąc studentem, niezależnie od kierunku i długości studiów.
Nasi członkowie reprezentują ponad 4.000 zawodów. Są wśród nich m.in. szefowie firm,  inżynierowie, pracownicy działów ds. osobowych i ds. socjalnych, ekonomiści, księża, pedagodzy
społeczni, administratorzy, sekretarze medyczni, pielęniarki dentystyczne i in. Wiele z tych
osób ma wyższe wykształcenie i pracuje zarówno w sektorze państwowym, jak
też w spółkach i przedsiębiorstwach prywatnych mających z tym sektorem powiązania.
Spotykamy ich również w Kościele Szwedzkim i w kościołach niezależnych. Vision jest też
największym związkiem zawodowym grupującym osoby na stanowiskach kierowniczych
w sektorze publicznym.
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