Vizyon’a Dair

Vizyon bir sendikal konfederasyondur ve odağında herşeyden öte sen ve
vizyonların yer almaktadır. Birlikte, kariyerinizde ulaşmak istediğiniz hedefe
varmak için size gerekli olanı erişilebilir kılıyoruz.
İyi ya da kötü günlerde profesyonel danışma hizmeti ve destek görürsünüz.
İş piyasasıyla koşut bir gelişme içindeyiz, ki, çalışma koşullarınız nasıl olursa olsun bizden
yararlanabilesiniz.
Vizyon çalışanları olarak üye sayımız yüksektir ve bu da olumlu bir şeydir. Sayımız çok
olursa, işinizin daha iyi olması için inisiyatif almamız ve etkin olmamız daha kolaylaşacaktır.
Yaptığınız işin aynısını yapan insanlardan oluşan büyük bir network kaynağınız olur. Ve bu
kaynaktan sizin için değerli insan ilişkileri doğabilir.
Zaman ve mekan anlamında size en uygun şekilde bize ulaşabilirsiniz. Ülkenin genelinde
bulunmaktayız. Böylece kolayca kişisel olarak bizimle görüşme yapabilirsiniz. İsterseniz
daha fazla angaje olabilirsiniz de, bunun nasıl olacağı sizin kendi tercihinize kalmıştır.
Sadece yerel ya da ulusal değil, fakat küresel bir yapıya da -Fair Union- sahibiz. İnsan hak ve
özgürlükleri, örgütlenme hakkı ve sürdürülebilir çevre konularında faaliyetlerde bulunuyoruz.
O nedenle, bize üye olduğunuzda daha iyi bir dünya için de katkıda bulunmuş olursunuz.
Ama, sonuçta tek bir şeydir üyelikle söz konusu olan. Çalışma hayatınızdan mümkün
olabildiğince çok kazanımlar elde etmeniz.

Öncü Bi̇ r Konfederasyon
Vizyon üyeleri, refah toplumunun öncülüğünü yapıyor, geliştiriyor, yönetimini sağlıyor ve özel
şirketlerde, belediyelerde, il genel meclislerinde ya da kiliselerde çalışıyorlar. Bunların birçoğu,
refah toplumu içinde bir iş sahibi olmayı hedefine koymuş olan öğrencilerden oluşmaktadır.
Sayısı 168 000 olan üyelerimiz binlerce farklı meslekten gelmekte ve hep birlikte değerli bir ağ
oluşturmaktalar. Siyasi partilerden bağımsız olup TCO’ya (Memur Sendikal Örgütü) dahiliz.

Ki̇ mler katilabi̇ li̇ r?
İşyerindeki hemen tüm çalışanlar Vizyon’a katılabilirler. Daimi kadrolu olan, süreyle sınırlı
çalışan ya da süreyle sınırlı proje çalışanı olabilirsiniz, ister tam zamanlı ister yarı zamanlı
çalışıyor olabilirsiniz. Öğrenciler de öğrenim alanı ve süresine bakılmaksızın Vizyon’a katılabilirler.
Üyelerimiz 4000’den fazla mesleği temsil etmektedirler. Örneğin, müdürler, mühendisler,
personel uzmanları, sosyal sekreterler, iktisatçılar, din adamları, sağlık asistanları, yöneticiler,
tıp sekreterleri ve dişçi hemşireleri. Bunların birçoğu akademisyendir. Vizyon üyeleri, kamu
sektöründe, özel şirketlerde ve bunla bağlantısı olan şirketlerde refah toplumunu destekleyici
görevlerde çalışmaktadırlar. Üyelerimiz İsveç Kilisesinde ve devletten bağımsız cemaat kilisesinde de çalışmaktadırlar. Vizyon, çatısı altında kamusal alanda çalışan müdürleri toplayan,
İsveç’in en büyük sendikal konfederasyonudur.   
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