
 

 

 

   VISION شنمايجب أن تعرفه عن ف

نتطلع معا لتحصل على ماتحتاج اليه لكي تصبو الى . هي نقابة تضعك وتضع آمالك في مرآز اهتمامها  Visionشنأن ف
  .   ماتتمناه في مهنتك

بالترافق مع حقل  ونحن نتطور .ستحصل على خدمة أعطاء النصيحة المتخصصة واالسناد في آال من النجاح والفشل
  . العمل بشكل مستمر لتتمكن من االستفادة من خبراتنا بغض النظرعن ظروفك في العمل

سن بكثير كون أحسيكون من االسهل أتخاذ المبادرة والتأثيرعلى عملك لي. آثيرون وهذا شيء ممتع  Visionشننحن في ف
الناس الذين لهم نفس الوظيفة مثلك تماما، وقد يكونوا أناس  سيكون بامكانك التواصل مع شبكة آبيرة من. آلما أزداد عددنا

  . ذات قيمة آبيرة لديك

سيكون بأمكانك االتصال بنا بالطريقة التي تناسبك وفي الوقت والمكان المناسبين، أذ أننا موجودون في أنحاء البلد وهذا 
، أنت أخرى في مسائل اذا آان لديك أهتمامالتواصل معنا يكون اسهل عليك وآما س. سيسهل عليك عمل لقاء شخصي معنا

  .الذي سيختار الوسيلة

نحن نعمل في مسائل حقوق االنسان، حق . Fair Union –نحن لسنا مجرد نقابة محلية أو وطنية وأنما نقابة عالمية 
  .ل عالم أفضلستساهم معنا أيضا من أجعندما تكون عضوا في النقابة، فأنك .التنظيم ونسعى من أجل بيئة متينة وقوية

ولكن، في نهاية المطاف، تتعلق العضوية بمسألة واحدة اساسية، اال وهي ان تحصل على أآثر مايمكن الحصول عليه    
  .من حياتك العملية

  النقابة الرائدة
بقيادة، تطوير وأدارة الرفاهية والرخاء ويعملون في شرآات خاصة، بلديات، المجلس النيابي  Visionيقوم اعضاء فشن   

يعمل . العديد من االعضاء هم من الطالب الذين يهدفون الى الحصول على عمل ضمن الرفاهية. للمحافظة أو في الكنيسة
نحن غير مرتبطون بسياسة  .مهمة جداضمن آالف المهن المختلفة ويكونون شبكة  168000االعضاء البالغ عددهم 

  ).المنظمة المرآزية للموظفين( TCOحزبية معينة ونندرج ضمن 

  من يحق له أن يكون عضوا؟
تستطيع أن تكون عضوا بغض النظر عما اذا . Visionيستطيع تقريبا الجميع في محل العمل ان يكون عضوا في فشن

تة أو وظيفة مرتبطة بأنجاز مشروع وبغض النظر عما اذا آنت وظيفة مؤقآانت لديك وظيفة ثابتة الى اجل غير محدد، 
بغض النظر عن تخصص الدراسة  Visionبأمكان آافة الطالب ان يكونوا أعضاءا في فشن . تعمل بدوام آامل أم جزئي

  . ومدة الدراسة

ن في شؤون االفراد، سكرتير عاملومهنة، على سبيل المثال، مدراء، مهندسون،  4000أعضاء النقابة أآثر من  يمثل
العديد من . أجتماعي، عاملون في الشؤون المالية، قس، مساعد عالج، أداريون، سكرتير دوائي وممرضات أسنان

في وظائف تعزز الرفاهية والرخاء، في القطاع العام وفي  Visionيعمل أعضاء فشن . االعضاء لهم تعليم أآاديمي
هي أآبر  Visionأن فشن . وآما يعمل االعضاء في الكنيسة والكنيسة الحرة. القةالشرآات الخاصة والشرآات ذات الع

  .نقابة في السويد للمدراء في نشاطات القطاع العام
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