Medan du utvecklar
Sverige så utvecklar
vi dig

Välkommen till
Sveriges Ingenjörer
Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina
innovationer och visioner som ska lösa våra gemen
samma problem, höja levnadsstandarden för människor
runt om i världen, skapa fler arbetstillfällen och gene
rera tillväxt för enskilda företag, liksom för Sverige.
För att stötta dig i detta viktiga uppdrag finns Sveriges
Ingenjörer – det enda fackförbundet med fullständigt
fokus på just ingenjörer. Vi erbjuder medlemskap för dig
som är högskoleutbildad ingenjör. Med vår specialistkunskap om dina villkor och förutsättningar på arbetsmarknaden arbetar vi för att du som medlem ska ha goda
arbetsvillkor, få möjlighet att utvecklas i din yrkesroll
och bli värderad precis så högt som du förtjänar.
Välkommen till oss!
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Därför ska du
som är ingenjör
vara medlem
Goda arbetsvillkor
Du tillbringar mycket tid på jobbet. Därför ska du ha bra villkor, kunna påverka din arbetssituation och ha balans mellan
arbete och fritid. Som ditt fackförbund lägger vi grunden för
ett tryggt arbetsliv genom att förhandla fram kollektivavtal
som reglerar villkor för bland annat lön, övertidsersättning, semester, föräldralön och tjänstepension. Sverige och
svenska arbetsgivare är beroende av din och dina ingenjörs
kollegors kompetens. Vi arbetar ständigt för att skapa bättre
förståelse hos arbetsgivarna för ingenjörernas bidrag till utveckling och lönsamhet.

Trygghet i arbetslivet
Du vänder dig till vår Rådgivning när du behöver individuell
vägledning utifrån din arbetssituation. Till exempel med
funderingar kring lön, anställningsvillkor, avtal eller andra
arbetsrättsliga frågor. Skulle det uppstå problem på jobbet
har du rätt till stöd och förhandlingshjälp av våra ombudsmän och jurister.
Inkomstförsäkring, ett skydd vid ofrivillig arbetslöshet ingår
i medlemskapet. Det krävs dock att du också är registrerad
som ordinarie medlem och ansluten till Akademikernas
A-kassa (AEA). Du kan också öka din trygghet genom att själv
teckna en Tilläggsförsäkring så att du förlänger ditt skydd vid
ofrivillig arbetslöshet.
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Karriär och utveckling
Vi vill att du ska ha möjlighet att utvecklas under hela ditt
yrkesverksamma liv — på dina egna villkor. Vi stöttar dig,
vare sig du vill öka din kunskap, känna större trygghet i din
yrkesroll eller få inspiration att nå längre i din karriär. Du
får tillgång till vässade verktyg och tjänster som stärker dig
i ditt yrkesliv. Till exempel tre kostnadsfria samtal med en
personlig karriärcoach, cv-granskning, karriärseminarier
och andra typer av seminarier. För ingenjörer och ingenjörsarbetsgivare finns mötesplatsen Ingenjörskarriär. Till med
lems
förmånerna hör också tidningarna Ny Teknik och
Ingenjören, som ger dig tips om utveckling och inspiration
kring teknik och ingenjörsrelaterade nyheter i vardagen.

Ingenjörsspecifik lönestatistik
Vår ingenjörsspecifika lönestatistik, som baseras på över
70 000 ingenjörslöner, ger dig goda, faktabaserade argument för ditt värde, oavsett var du jobbar. Statistiken
bygger på en löneenkät som våra yrkesverksamma medlem
mar svarar på varje år.

Nytt jobb
På sverigesingenjorer.se får du svar på de vanligaste frå
gorna om lön men också tips om hur du förbereder dig inför
lönesamtalet. Ska du ta första klivet in i arbetslivet kan du få
ingångslönerekommendationer. För personlig vägledning
kring din lön och hjälp med argumentationen inför löne
samtalet är du välkommen att vända dig till vår Rådgivning
eller till förtroendevalda på din arbetsplats.

Ingenjörsnätverk
Som medlem blir du en del av Sveriges största ingenjörs
nätverk. Du får möjlighet att mötas och utbyta erfarenheter
i mindre grupper, till exempel om du är chef, egenföretagare
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eller kvinnlig ingenjör. Du kan delta i chefsmentorprogram
där mer erfarna chefer matchas med nyblivna. Du har också
möjlighet att bli ingenjörsmentor för en nyanländ ingenjör
med utländsk bakgrund.

Nära dig
Vi finns representerade på de allra flesta arbetsplatser
genom förtroendevalda som ser till att dina intressen till
varatas. Vi bevakar frågor som rör till exempel löneförhandlingar, organisationsförändringar och chefstillsättningar.
Saknar din arbetsplats en förening kan du kontakta vår Rådgivning.

Samhällspåverkan
Som ingenjör har du stor betydelse för Sveriges utveckling
och välstånd. Därför arbetar vi med att synliggöra ingenjörens
roll i samhället och tillvarata yrkeskårens intressen. Det gör
vi genom att delta i debatter, träffa politiker och besluts
fattare, initiera samarbeten och prata med arbetsgivare. Med
vårt påverkansarbete vill vi stärka dina förutsättningar på
arbetsmarknaden och se till att arbetsgivarna förstår ditt
värde.

Välkommen till Sveriges Ingenjörer!
Är du ingenjör, men ännu inte
medlem i Sveriges Ingenjörer?
Gå in på sverigesingenjorer.se/
Medlemskap och ansök om
medlemskap eller fyll i talongen.
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Information enligt
personuppgiftslagen (PuL)
Sveriges Ingenjörer är personuppgiftsansvarig,

inhämtas från din arbetsgivare eller liknande.

dvs. ansvarig för behandlingen av de person-

För adresser utnyttjar vi SPAR, det statliga

uppgifter som du lämnar vid medlemsansökan

personadressregistret. Därmed behöver du

och vid senare ändringsanmälningar. Det gäl-

inte själv göra adressändring om du flyttar.

ler uppgifter om namn, adress, personnum-

Vi får uppgift från SPAR om din nya folkbok-

mer, telefonnummer, e-post, arbetsplats och

föringsadress cirka tio dagar efter att den

arbetslöshetskassa. Uppgifterna behövs för att

registrerats hos Skatteverket. Om du har

vi ska kunna tillvarata dina intressen i frågor

anmält en s.k. särskild postadress vid sidan

som gäller anställningsvillkor och arbetsrätt

av folkbokföringsadressen, skickar SPAR i

samt för att fullgöra övriga åtaganden som

stället uppgift om den särskilda adressen.

enligt stadgar och fullmäktigebeslut åvilar oss

Automatisk adressuppdatering gäller inte

gentemot dig som medlem.

om du flyttar utomlands, du måste då själv
meddela oss din nya adress. Det är av största

Utlämnande till annan

vikt för Sveriges Ingenjörer att de personupp-

Personuppgifterna kan för samma ändamål

gifter som behandlas om dig är korrekta. Icke

som anges ovan, förutom av Sveriges Ingen

korrekta uppgifter kommer att rättas snarast

jörer, komma att behandlas av andra förening-

möjligt. För att du som medlem ska få bästa

ar, bolag eller myndigheter för att vi ska kunna

möjliga service är det viktigt att du omgående

fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som

meddelar förbundet alla förändringar som

föreligger enligt lag eller andra författningar.

kan påverka din medlemsstatus såsom byte av

Det kan också gälla administration av med-

arbetsgivare eller liknande. Du kan också, via

lemsförmåner såsom tidningar, försäkringar,

Sveriges Ingenjörers webbplats, logga in på din

marknadsanalyser, statistik och för att utvär-

medlemssida och själv göra ändringar avse-

dera tjänster och produkter.

ende dina personuppgifter. Genom att ansöka

Inhämtande av uppgifter

om medlemskap i Sveriges Ingenjörer sam-

Uppgifterna inhämtas normalt direkt från

tycker du till att vi behandlar personuppgifter

dig som medlem men kan också komma att

om dig i enlighet med vad som anges ovan.
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Ansökan om medlemskap
Jag vill bli medlem i Sveriges Ingenjörer.
Inträdet gäller från den första i månaden ansökan inkommer till förbundet.
Som blivande medlem tar du själv ansvar för att gå med i a-kassan. För dig som är
medlem i Sveriges Ingenjörer och Akademikernas A-kassa (AEA) ingår en förmånlig inkomstförsäkring. Läs mer på sverigesingenjorer.se.
Personnummer

Namn

Adress
Postnummer

Postadress

E-post

Tel (dagtid)

Arbetsplats

Ort

Examensår

Ej examen, antal poäng

Högskola
Civilingenjörsinriktning, vilken?
Högskoleinriktning, vilken?
Annan, vilken?
Försäkringar från Akademikerförsäkring
Som ny medlem ingår ett försäkringserbjudande premiefritt under tre månader. Ta del av förköpsinformationen på
akademikerforsakring.se/Forkopsinformation.
Personuppgiftslagen
Genom att ansöka om medlemskap i Sveriges Ingenjörer samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig
i enlighet med vad som anges i Information enligt personuppgiftslagen (PuL) om behandling av personuppgifter.

Sveriges Ingenjörer
Medlemsservice
Svarspost
Kundnummer 110568803
110 07 Stockholm

Riv av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Portot är redan betalt.

I medlemskapet ingår förmåner, stöd och rådgivning
— allt särskilt utformat för dig som medlem.
Är du ingenjör, men ännu inte medlem i Sveriges Ingenjörer?
Gå in på sverigesingenjorer.se/Medlemskap eller fyll i talongen.

Trygghet
• Rådgivning
• Inkomstförsäkring
• Förhandling och
juridisk hjälp
• Försäkringar för
ditt privatliv

Karriär och
utveckling
Läs mer på
sverigesingenjorer.se
om övriga förmåner som
ingår i ditt medlemskap.

SVERIGES INGENJÖRER
Box 1419, 111 84 Stockholm
Malmskillnadsgatan 48
tel 08-613 80 00
medlem@sverigesingenjorer.se
sverigesingenjorer.se

•
•
•
•

Ingenjörsspecifik lönestatistik
Karriärseminarier och coachning
Unikt ingenjörsnätverk
Medlemstidningar
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