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Det självklara valet
för dig som är chef eller
ledare inom vården
Att leda inom hälso- och sjukvården kräver ett unikt ledarskap.
Vårdförbundet kan vårdens frågor. Vi ger dig som är chef eller ledare
verktyg för att kunna utveckla ditt personcentrerade ledarskap,
dina medarbetare och vården.

Vårdförbundet ❤ dig!
Vi på Vårdförbundet Chef arbetar enbart med chef- och ledarfrågor och
vi finns på vårdens arenor där beslut som rör hälso- och sjukvården fattas.
Du som är chef- eller ledarmedlem kan känna dig trygg med att få det stöd
i din anställning som du behöver. Oavsett om du är ny eller etablerad i din
ledarroll möter våra chefsrådgivare dina behov.

Dina förmåner som chef- eller ledarmedlem i Vårdförbundet:
• Vårdförbundet Direkt Chef
Våra chefsrådgivare ger dig stöd
i ditt ledarskap och rådgivning
kring din anställning.
Du når oss på Vårdförbundet Direkt
Chef på vardforbundet.se/chef
eller på 0771-630 630.
Telefontiderna är vardagar
kl. 08.00–18.00.

• Unika utbildningar och nätverk
Vi kan vårdens utmaningar och erbjuder
dig utbildningar och nätverk som
fokuserar på händelser som du som
chef i vården ställs inför.

• Utvecklingsmöjligheter
Nå dina mål snabbare, hitta nya lösningar,
utveckla dig själv och ditt ledarskap.
Våra karriärcoacher hjälper dig att hitta
dina personliga styrkor och drivkrafter
som guidar dig framåt. Vi ger dig
feedback på ditt CV inom 24 timmar.

• Ännu fler medlemsförmåner:
- tillgång till chefsspecialister
- egna forum i sociala kanaler
- priser och utmärkelser
- tillgång till lönestatistik

Redan medlem?
Se till att du är registrerad som chef eller ledare hos oss,
så att du kan använda dina förmåner.
Ring 0771-630 630 för att uppdatera dina uppgifter.
För mer information: vardforbundet.se/chef
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Följ gärna Vårdförbundet Chef på
Läs mer om vad du får som medlem och ansök redan idag på
vardforbundet.se/medlemskap/medlemsansokan/
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