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Det är
klart jag vill
vara med!
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Vårdförbundet

Svarspost
110659500
110 03 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som tillvaratar
medlemmarnas fackliga intressen. Vi är 114 000 sjuksköterskor,
barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som
arbetar för en personcentrerad säker vård och ett hållbart yrkesliv.
Tillsammans utvecklar vi villkor, yrke och vård.
vardforbundet.se

Du studerar till
ett av världens
bästa yrken!

Jag är klar med utbildningen

Utbildningsort

Utbildningsprogram

Universitet/högskola

• Resebidrag - Du kan ansöka om bidrag om du ska resa till annat
land för verksamhetsförlagd utbildning eller uppsatsarbete.

• Lokala och nationella aktiviteter - Du blir inbjuden till olika
aktiviteter och seminarium. Håll dig uppdaterad genom våran
hemsida och sociala medier för att se vad som händer där
just du bor!

Gatuadress

• Medlemstidning - En gång i månaden får du hem tidningen
Vårdfokus. Vårdfokus ger dig en heltäckande bevakning av
det senaste som händer i Vårdsverige.
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• Försäkringar - I ditt medlemskap ingår en sjukförsäkring via
Folksam. Du har även möjlighet att teckna andra förmånliga
studentförsäkringar.

Namnteckning

E-post
Telefon

• Smidig övergång vid examen - När du tar examen kommer ditt
studentmedlemskap automatiskt övergå till ett ordinarie medlemskap. Eftersom att du har varit studentmedlem får du reducerad
medlemsavgift dina sex första månader efter examen!

Datum

Ort
Postnummer

Namn

• Hjälp med personligt brev - Med Cowrites textrobot får du hjälp
med att skapa ditt personliga brev med hög kvalitet på väldigt kort
tid. När du loggar in på Vårdförbundets webbsida får du tillgång till
aktiveringskoden för att kunna utnyttja tjänsten. Tjänsten erbjuds i
samarbete med vår partner Cowrite och är kostnadsfri för dig som
medlem.

År

• Personlig rådgivning och karriärcoachning - Du kan
alltid höra av dig till Vårdförbundet Direkt vid frågor under
studietiden! Våra karriärrådgivare hjälper dig att hitta dina
personliga styrkor och drivkrafter och guidar dig framåt
mot dina möjligheter och mål.

Hantering av personuppgifter: Information om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter finner du här: vardforbundet.se/personuppgifter.

Månad

Vårdförbundet är yrkes- och fackförbundet för
sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinsk
analytiker och barnmorskor. Vårdförbundet jobbar för
att förbättra villkor, yrkena och vården. Vill du ha bättre
förutsättningar under studietiden och i ditt framtida
yrke? Då ska du bli medlem!

Du betalar medlemsavgiften med det inbetalningskort som kommer till dig från Vårdförbundet.

Det här får du!
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