Veien til
en bedre arbeidsdag

Våre erfarne rådgivere og
advokater kan spillereglene
i arbeidslivet. Som medlem
er du på lag med dem.

Veien til økt trygghet
på jobben
Som medlem i Negotia har du trygghet for at dine rettigheter som ansatt
blir ivaretatt. Enten du er alene eller del av en større medlemsgruppe,
tar vi deg og din arbeidssituasjon på alvor.
Vi bryr oss om hvordan du har det på jobben. Vi er der for deg når du
trenger det. Våre erfarne rådgivere og advokater kan spillereglene i
arbeidslivet. Som medlem er du på lag med dem.
Om du blir utsatt for urettferdig behandling, permittert eller oppsagt,
så hører vi på deg og forsvarer dine rettigheter. Du skal aldri være i tvil om
at vi stiller opp for at du og kollegene dine skal få en tryggere og bedre
arbeidsdag.

DETTE ER NEGOTIA

Negotia er en partipolitisk uavhengig fagforening.
Vi organiserer ansatte i hele bredden av private virksomheter
og bransjer. Våre medlemmer jobber innen administrasjon,
salg, økonomi, IKT, butikk, lager – og mye annet.

Vårt løfte til deg er å bidra til
at du og kollegene dine har reell
medbestemmelse på jobben.
Vi viser deg veien til mulighetene du
kanskje ikke visste fantes!

Veien til medbestemmelse
på jobben
Drøftinger og forhandlinger med ledelsen er ikke noen selvfølge. Men som
Negotia-medlem med tariffavtale og et kompetent apparat i ryggen, stiller
det seg annerledes. Da har du rettigheter som uorganiserte ikke har.
Forutsigbare arbeidsforhold hvor de ansatte får sin del av verdiene som
skapes, er noe de fleste ønsker seg. Et organisert arbeidsliv med seriøst
samarbeid mellom ansatte og arbeidsgivere, bidrar til det. Gode ledere har
skjønt at de ansattes mening er viktig for bedriftens utvikling, og at man
finner de beste løsningene i fellesskap.
Vårt løfte til deg er å bidra til at du og kollegene dine har reell medbestemmelse på jobben. Vi viser deg veien til mulighetene du kanskje ikke visste
fantes!

TILSLUTTET YS
Negotia er tilsluttet YS – Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.
Alle YS-forbundene er partipolitisk uavhengige. Til sammen
organiserer vi rundt 230.000 arbeidstakere i Norge.

Arbeidslivet er i stadig omstilling,
og rettighetene utfordres. Vi må
forsvare det som finnes og være
i front når nytt utformes.

Veien til dine rettigheter
på jobben
Har du noen gang tenkt på hvordan rettighetene i arbeidslivet har kommet
på plass? Svaret er at de ikke har kommet av seg selv. De er der takket være
fagforeningenes innsats over lang tid.
I dag har vi lønn under sykdom, lønnet foreldrepermisjon og lønnet ferie. Vi har
ryddige regler for overtidsbetaling, og inntektssikring ved arbeidsledighet og
permittering. Det finnes nok av gode eksempler.
Fagforeningene kan likevel ikke lene seg tilbake og sole seg i glansen av det
som er oppnådd. Vi blir ikke ferdige med jobben. Arbeidslivet er i stadig omstilling, og rettighetene utfordres. Vi må forsvare det som finnes og være i front
når nytt utformes.
Sånn skaper vi framtiden. Og sånn gjør vi Norge til et enklere, smartere og mer
bærekraftig samfunn. Sammen!
MER Å JOBBE FOR
Faste stillinger og fulltids jobb for alle som ønsker det, en lønn man
kan leve av, forsvarlig bruk av kunstig intelligens, nye kompetansemuligheter, et grønnere arbeidsliv og samfunn. Det finnes nok av
eksempler.

10 GODE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM
Trenger du enda flere grunner til å bli medlem?
Du får også en rekke medlemsfordeler, som:
– Kvalifisert rådgivning i arbeidsforholdet
– Fri juridisk bistand om du får problemer på jobben
– Kompetanseutvikling gjennom et stort kurstilbud
– Personlig oppfølging og god medlemsservice
– Innflytelse og forhandlingsrett når det er opprettet tariffavtale
– Kvalitetssikring av CV og jobbsøknad
– Privatrettslig førstehjelp
– Stipendordninger til blant annet etterutdanning
– Gunstig boliglånsrente og spareavtaler
– Gunstig rabatt på forsikring av hus, innbo, bil og annet
Full oversikt over Negotias mange medlemsfordeler
finner du på negotia.no
Sjekk ut vår fordelskalkulator og se hva du kan spare!
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