STÅ STYRKET

Vår kompetanse
- din sikkerhet!

Negotias kompetanse er i første
rekke knyttet til arbeidslivet.
Vår kompetanse er din sikkerhet.
Gjennom kvalifisert rådgivning,
opplæring, informasjon og
innflytelse er målet å gi våre
medlemmer flere muligheter
og en bedre arbeidsdag.
Les mer på: negotia.no

Hjelp når du trenger det

Negotias kjernevirksomhet er rådgivning, forhandlingshjelp og juridisk
bistand til medlemmene. Vår kompetanse ligger i å kunne hjelpe deg i
den daglige arbeidssituasjonen. Som medlem i Negotia er du på lag med
erfarne rådgivere og advokater som kjenner spillereglene i arbeidslivet.

Som medlem får du blant annet tilgang på dette:
•
•
•
•

Kvalifisert rådgivning når det gjelder arbeidsforhold, lønnsspørsmål osv.
Personlig oppfølging
Fri juridisk bistand i saker angående arbeidssituasjonen
Innflytelse og utvidede rettigheter på arbeidsplassen når det opprettes
tariffavtale

Så mye mer

Negotia tilbyr en rekke fordeler du som medlem skal nyte godt av.
Utdanningsstipend

Stipend på inntil Kr. 20 000 i økonomisk
støtte til medlemmer som vil lære mer.
Søknadsskjema på negotia.no, eller
henvendelse til kurs@negotia.no

Kurs

Negotia tilbyr en rekke kurs, blant annet grunnopplæring, kurs i forhandling,
konflikthåndtering, coaching, ledertrening, bedriftsøkonomi, arbeidslivsjus
og retorikk. Du kan laste ned kurstilbudene på negotia.no

Privatrettslig hjelp

Overgangsstønad

Permitterte og arbeidsledige får etter
søknad dagpenger fra NAV, med unntak
av karensdagene. Som medlem i
Negotia får du overgangsstønad disse
dagene.

Kontingentfritak

Du slipper å betale kontingenten ved
ulønnet permisjon, studier, velferdspermisjon, arbeidsledighet og
attføring/rehabilitering.

Grunnforsikring ved dødsfall

Negotia har avtale med advokatfirma
Legalis. Der kan du få en gratis
førstegangsvurdering av privatrettslige
forhold.

En grunnforsikring er inkludert i
kontingenten. Denne kommer til
utbetaling til etterlatte dersom et
medlem dør ved utløpet av kalenderåret medlemmet fyller 67 år.

Jobbsøknad og CV-hjelp

Medlemsblad

Hjelp til å sette opp en profesjonell
jobbsøknad og CV, som viser at du
passer til jobben. Tjenesten er gratis.
Brukerveiledning finner du på hjemmesiden vår.

Arbeidslivsstipend

Vi gir uforskyldt arbeidsledige et
stipend på maks kr. 20 000. Stipendet
gis etter bestemte kriterier. Les mer om
vilkår på negotia.no			

Negotia har et eget medlemsblad
- Negotia magasin - som utgis fire
ganger per år.

Elektronisk oppslagsverk

Har du spørsmål om sykemelding,
permisjon, overtid, oppsigelse m.m.
Svaret finner du i Compendias
rikholdige database på negotia.no
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Svært gunstige forsikrings- og banktilbud hos Gjensidige

Gjensidige tilbyr våre medlemmer gode rabatter på bank- og forsikringstjenester, blant annet markedets beste innboforsikring. Tegner du flere
forsikringer kan du få inntil 20% rabatt.

Markedskraft til lavpris

Gudbrandsdal Energi selger støm til innkjøpspris pluss et fastbeløp på kr
31,25 pr. mnd inklusive mva, pr. målepunkt. Myndighetspålagte elsertifikat
tilkommer med 2,875 øre pr. kWh.

PRE-kort

Dette kortet, som leveres av DNB, har noen av markedets beste betingelser og en god fordels- og forsikringspakke. I tillegg får alle med dette kortet
automatisk opprettet en sparekonto med gode renter.

Billig drivstoff hos Esso

Esso avtalen gir deg 52 øre i avslag på ordinær pumpepris, samt 20% på
bilvask.

Hotellrabatt

Som medlem får du gode priser på Choice, Thon og Scandic sine hoteller i
Norge.

Leiebil

Du kan leie bil til en billig penge gjennom både Avis og Europcar.
25% rabatt på stasjonspris hos Avis og 20% rabatt hos Europcar.

Hytter og ferieleiligheter

Som medlem kan du leie flere ferieleiligheter og hytter til en billig penge.
La Manga i Spania, Hafjell og Raudeknuten i Sirdal er blant de mest
populære.

DFDS og Color Line båtene til Danmark og Kiel

Meget gode priser på konferanser med båt eller båt/fly. Det gis også gode
rabatter på privatreiser.

Negotia

Lakkegata 23
0187 Oslo
Postboks 9187, Grønland
0134 Oslo
www.negotia.no

Få full oversikt!
Informasjon om alle medlemsfordelene finner du på negotia.no
og på ys-medlemsfordeler.no

