Du som arbetar i ett privat företag eller en organisation
med rikstäckande verksamhet tillhör en värdavdelning
och i vissa fall en riksklubb.
Värdavdelningen är speciellt insatt i de frågor som rör
den organisation du arbetar i. De kan besvara frågor
som rör hela den riksomfattande verksamheten inom
din organisation. Du kan också läsa mer på vår webb
plats www.vardforbundet.se
Om du har frågor som rör din anställning,
kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller
via webben vardforbundet.se/direkt

Bli medlem
Vårdförbundet har inga kopplingar till något politiskt
parti. Men vi är en politisk organisation. Det betyder
att vi tar ställning i olika frågor, vi har visioner och
idéer som vi vill sprida. Och vi arbetar för att påverka
makthavare att fatta beslut som gynnar en god vård.
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Läs mer eller kontakta oss

Privat anställd
och medlem i
Vårdförbundet

Du kan enkelt bli medlem i Vårdförbundet
genom att besöka vår webbplats.
www.vardforbundet.se/blimedlem
Följ oss på facebook och twitter:
www.facebook.com/vardforbundet
twitter.com/vardforbundet

Vårdförbundet är ett yrkesförbund. Vi utvecklar yrke, vård och
villkor. Vi är 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska
analytiker och röntgensjuksköterskor som arbetar för en
personcentrerad vård och ett hållbart yrkesliv.
www.vardforbundet.se

www.vardforbundet.se/blimedlem

Arbetar du hos en privat arbetsgivare som barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska är det Vårdförbundet som
bevakar dina intressen. Vi kan teckna kollektivavtal
med din arbetsgivare och ge dig stöd och råd i din
yrkesroll och din anställning.

Det här får du
Kollektivavtal och villkor i anställningen
Om din arbetsgivare har kollektivavtal får du och dina
kollegor bättre villkor än vad som regleras av lagen.
Det är Vårdförbundet som kan teckna kollektivavtal
med din arbetsgivare. Längre semester, övertidsersätt
ning, rätten till årlig löneöversyn, tjänstepension och
försäkringar är bara några exempel på vad som regleras i
kollektivavtalet.
Inkomstförsäkring
I din medlemsavgift ingår en mycket bra inkomstför
säkring. Tillsammans med a-kasseersättning får du ut
cirka 80 procent av din nettolön om du blir arbetslös.
Läs mer om regelverket kring försäkringen på vår
webbplats: www.vardforbundet.se/Medlem/Inkomst
forsakring
Yrkesutveckling
Vårdförbundet påverkar utformningen av utbildningar,
möter politiker och arbetsgivare för att stärka våra
roller som professionella yrkesutövare. Du kan delta

gratis vid föreläsningar och andra yrkesutvecklande
aktiviteter som Vårdförbundet arrangerar.
Påverka
Som medlem i Vårdförbundet är du en del i en demo
kratisk organisation. Vårdförbundet är medlemmarna
och tillsammans driver vi de frågor som medlemmarna
vill, både lokalt och nationellt. På vår webbplats kan
du kommentera och delta i olika diskussioner.
Mötesplatser
Vårdförbundet är din kollegiala mötesplats. Vi arrange
rar ett stort antal möten som ger dig möjlighet till erfa
renhetsutbyte och kompetensutveckling. Allvar blandas
med nöje, förhandling blandas med fest!
Råd och stöd
Vårdförbundet är din partner i yrkeslivet och ditt med
lemskap ger dig vägledning, stöd och service i frågor
som rör din yrkesutövning och din anställning. Du
kan få personlig rådgivning kring bland annat att söka
jobb, göra karriär och att löneförhandla. Medlem
skapet ger dig tillgång till juridiskt stöd om du skulle
bli anmäld, eller begå ett misstag i din yrkesutövning.
Tillsammans
Som medlem i Vårdförbundet blir du en av 10 000 med
lemmar som arbetar hos en privat arbetsgivare. Totalt
är vi 110 000 medlemmar. Ju fler vi är, desto starkare
blir vår röst när vi ska teckna avtal och i vårt påver
kansarbete för bättre villkor och en bättre vård.

