E-post:.............................................................

Telefon:...........................................................

Firma:..............................................................

Navn:..............................................................

STÅ STYRKET

10

g
 ode grunner til å
være organisert i
Negotia:

1

	Trygghet og innflytelse på
arbeidsplassen

2

	Profesjonell rådgivning
og personlig oppfølging
tilknyttet arbeidsforholdet

3

	Fri juridisk bistand om du
får problemer på jobben

4

	Økt gjennomslagskraft
og tilgang til ressurser
gjennom YS-felleskapet

5

	Mulighet til å bygge kom
petanse gjennom våre kurs

6

	Økonomisk støtte til
personlig videreutdanning

7

	Arbeidslivsstipend hvis
du uforskyldt skulle miste
jobben

8

9

	Tilgang til markedets
beste innboforsikring, samt
andre bank- og forsikrings
ordninger
	Rabattordninger på reise,
drivstoff, ferieleiligheter
mm

10 	En

konkurransedyktig 		
medlemskontingent

Hjelp når du trenger det!

H
 vem kan bli
medlem?

NB!

I følge hovedavtalen
har du krav på
informasjon
om nyansettelser
i bedriften

Negotia organi
serer tverrfaglig
og har medlemmer innen de
fleste bransjer. Våre medlemmer
jobber blant annet innenfor
dette:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontor/administrasjon
IKT
økonomi
salg
kundeservice
markedsføring
lager
rådgivning
laboratorier
teknisk tegner/
DAK-operatører

 r det noe du
E
lurer på?

Ta kontakt på tlf. 21 01 36 00
eller e-post: info@negotia.no

Vervekampanje
Jo flere medlemmer dere er på
samme arbeidssted, desto sterkere
står dere!
Verv en kollega i dag og få økt inn
flytelse ved bedriften dere jobber i.
Som takk for hjelpen mottar du er
supergavekort på kr. 300,- per nye
medlem du verver.
Gå inn på negotia.no for mer infor
masjon samt innmeldingsskjema.

Hvorfor være medlem?
Det koster for mye, blir for dyrt
•

Vi har rimelig kontingent i forhold til
andre forbund

•

 u kan fort spare inn hele kontingen
D
ten om du bruker medlemsfordelene
aktivt

•

•

Fagforeningskontingenten er
fradragsberettiget og kan trekkes fra
på skatten
 vis du trekker kontingenten fra
H
lønnen din, merker du det nesten
ikke

Jeg får de samme rettighetene
som de som er organisert

Vi har det godt som vi har det,
jeg vil ikke gå ned i lønn

•

Hva om noe skulle skje med deg på
bedriften, eks. nedbemanning?

•

 i fremforhandler til stadighet goder
V
for våre medlemmer

•

 et skjer stadig endringer i arbeids
D
livet, hvem ivaretar deg da?

•

 ed innføring av tariffavtale (som evt.
V
regulerer lønn) skal ingen av dine
tidligere avtaler forringes

•

 ed innføring av avtaler opprett
V
holder en alltid sine vilkår, eller endre
til det bedre

Hvorfor skal jeg streike for noe
jeg ikke bryr meg om?
•

 u er med i et større fellesskap som
D
også vil gjøre det samme for deg

•

 treik er en solidarisk handling og et
S
pressmiddel som vi heldigvis ikke
bruker så ofte

Jeg får ingen innflytelse allikevel
•

 et får du, sammen med klubben får
D
du bedre innflytelse og gjennom
slagskraft

Jeg gidder ikke støtte Arbeiderpartiet
•

 et gjør du ikke heller, Negotia er
D
partipolitisk uavhengig og støtter
ikke noe politisk parti

 rbeidsmarkedet endres stadig og
A
bedriftens behov for deg vil endres
med tiden

•

 va om det plutselig blir oppkjøp
H
eller fusjonering på arbeidsplassen?
Eller effektivisering, er det behov for
deg da?

En får ikke hjelp av fagforeningen
selv om en trenger det

Jeg skal ikke ha den jobben her
så lenge

•

 et gjør du, som medlem har du
D
den tillitsvalgte og Negotia i ryggen.
Trenger du hjelp, skal du få det!

•

F ordeler får du selv om du er her i en
kort periode

•

 egotia gir deg hjelp når du trenger
N
det

•

Uforutsette ting kan skje

•

 egotia har nærhet til medlemmene
N
og har korte beslutningsveier

Jeg forhandler for meg selv
•

•

 et står du fritt til å gjøre, men
D
sammen har vi større tyngde og
gjennomslagskraft når vi forhandler
 egotia har gode verktøy for å
N
forhandle, både lønn og andre
arbeidsvilkår

Jeg vil ikke komme i konflikt med
arbeidsgiver
•

 være organisert skal gi et godt
Å
samarbeidsklima med ledelsen

•

 edlemskapet ditt er privat, arbeids
M
giver trenger ikke vite at du er
medlem

Stå styrket i yrket

Har AFP allerede gjennom jobben
•

Bedriften trenger meg allikevel
•

Spill på lag med
oss som kjenner
spillereglene i
arbeidslivet!

 FP kommer som en følge av at
A
andre på arbeidsstedet har inngått
tariffavtale. Hva om denne avtalen
blir borte eller endret på?

Jeg er for gammel til å få AFP
•

 et finnes mange andre fordeler
D
med å være medlem hos oss

Jeg er allerede organisert i et
annet forbund
•

 i skulle gjerne hatt deg som med
V
lem hos oss, men det viktigste er
tross alt at du er organisert

•

 ær klar over at jo flere medlemmer
V
vi er fra et forbund, desto sterkere
står vi her i bedriften

Jeg har ikke tid til å engasjere
meg
•

 et trenger du heller ikke, det er
D
derfor du har oss

•

 u bestemmer selv om og hvordan
D
du eventuelt vil engasjere deg

•

Negotia jobber for DEG!

Lakkegata 23
Postboks 9187 Grønland, 0134 Oslo
Servicetelefon: 815 58 100
Sentralbord: 21 01 36 00
E-post: info@negotia.no
www.negotia.no

