Våra medlemmar är
inte vilka som helst.
Bli en av oss!
Vårdförbundet är yrkes- och fackförbundet för barnmorskor, biomedicinska
analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Vårdförbundet jobbar
för att förbättra villkor, yrkena och vården.

Trygghet

Erbjudanden & rabatter

Vi hjälper dig med villkoren i din anställning,
förhandlingshjälp, juridisk rådgivning och
personlig coachning. I medlemskapet ingår
dessutom en inkomstförsäkring som tillsammans med a-kassan kan ge dig upp till
80 procent av din lön om du blir arbetslös.
Du kan även teckna en unik juristförsäkring
via Folksam.

Vi arrangerar regelbundet kurser och seminarier
och som medlem får du också vår uppskattade
månadstidning Vårdfokus. Du kan även ta del av
en mängd förmånliga erbjudanden och rabatter
på allt från hälsa och fritid till CV-granskning och
banklån.

Karriär
Lön
Vi vet att lönen är en av de viktigaste frågorna
för dig som medlem. Vi ger dig råd och stöd
inför ditt lönesamtal och du får tillgång till vår
lönestatistik som ger dig bästa möjliga
överblick och argument när det gäller din
lönenivå.

Du får kostnadsfri karriärcoachning och hjälp
med att spetsa till ditt CV. Du kan också söka
olika stipendier.

Kollektivavtal
Utan kollektivavtal skulle det vara upp till dig
själv att förhandla förmåner som till exempel
extra semesterdagar, tjänstepension, årliga
lönerevisioner och ersättningar för resor, ob
och övertid, vid sjukdom eller föräldraledighet.
Ett kollektivavtal kan vara värt upp till
80 000 kronor per år.

Alla rådgivare på Vårdförbundet Direkt
har en bred kunskap och kan ge dig råd och stöd
i frågor som gäller exempelvis din anställning,
karriärutveckling, lön och arbetstid.
Vi ger dig personlig rådgivning via telefon
alla vardagar 08.00-18.00.
Du kan också kontakta oss direkt på vår hemsida.
Vårdförbundet Direkt
0771-420 420
Vårdförbundet Direkt Chef
0771-630 630

Bli medlem i Vårdförbundet
för 295 kr/månad
Du kan få reducerad medlemsavgift om du exempelvis är tjänstledig, föräldraledig eller delvis
har sjukersättning. Du som är student betalar 150 kr för hela studietiden, som pensionär betalar
du endast 360 kr/år. Betala din medlemsavgift via autogiro, så får du en trisslott.
vardforbundet.se/autogiro
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Rådgivning & stöd

