Ingenjör. Och därför medlem.

sverigesingenjorer.se/bli-medlem

Bli den bästa ingenjören
Du är framtiden. Upptäck styrkan i den gemensamma kraften av 153 000
medlemmar hos Sveriges Ingenjörer.
Med vår expertkunskap om dina villkor och förutsättningar på arbetsmarknaden kan vi lova dig både trygghet och möjlighet till utveckling under
hela ditt liv som ingenjör.
Med våra förmåner kan du bli den bästa ingenjören.

Du ska värderas så högt som du
förtjänar
Hur vet du att du har rätt lön? Varje år sammanställer vi detaljerad statistik
baserad på över 70 000 ingenjörslöner. Detta gör det enkelt för dig att hitta
din lönenivå och se löneutvecklingen inom din bransch och din yrkesroll.
Med vår förmånliga inkomstförsäkring kan du få upp till 80 procent av
din månadslön på upp till 100 000 kr/mån brutto i 150 dagar om du blir
ofrivilligt arbetslös. Dessutom har vi tilläggsförsäkringar som gör att du kan
få ersättning både för längre tid och för högre månadslön.

Scanna QR-koden och se filmen
SÅ LYCKAS DU MED DITT LÖNESAMTAL
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Vi ger dig råd och stöd
När du får problem på jobbet, har frågor om arbetsmiljö eller vill få högre lön
är våra rådgivare bara ett telefonsamtal eller mejl bort. Våra ombudsmän och
jurister hjälper dig för att du ska ha ett tryggt och säkert arbetsliv.

Kollektivavtal för allas bästa
Som ingenjör ska du känna dig trygg och säker på att du har bra arbetsvillkor.
Därför är en av våra viktigaste uppgifter som fackförbund att reglera arbetsvillkor och förhandla fram branschanpassade kollektivavtal.
Modellen med fackförbund, kollektivavtal och akademikerföreningar,
brukar kallas för ”den svenska modellen”. Alternativet är lagstiftning vilket
är en trubbigare och en mindre demokratisk lösning. För att modellen ska
fungera krävs hög anslutningsgrad, alltså att vi måste vara många medlemmar
för att kunna påverka på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att även du blir
medlem i Sveriges Ingenjörer.

GRÄNSLÖST ARBETSLIV
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Scanna QR-koden och se filmen

Karriär på dina villkor
Vi hjälper dig att utvecklas. Träffa andra ingenjörer och underhåll din gedigna
utbildning genom att delta i våra event, kurser, seminarier och engagera dig
i våra olika nätverk. Vill du ta nästa steg i karriären har du tillgång till karriärcoachning och till exempel få cv-granskning av våra experter.

Vårt arbete ger resultat
Som fackförbund visar vi på ingenjörens avgörande värde för arbetsgivare,
samhällsutveckling och välfärd. Vi initierar och deltar i debatter, svarar på
remisser och träffar arbetsgivare och politiker.
Vi är aktiva i samhällsdebatten och är tydliga med ingenjörernas värdeskapande
betydelse för såväl samhället i stort som på individnivå.

Kontakt:
08-613 80 00

Scanna QR-koden för att
gå direkt till webbplatsen
och fylla i ansökan
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Engineer.
And therefore a member.

sverigesingenjorer.se/About-us/becomeamember

Become the best engineer
The Swedish Association of Graduate Engineers is the only union entirely focused on engineers. We offer membership to graduate engineers and have 153
000 members. With our specialist knowledge of your working conditions and
beyond, we can promise you security and the opportunity to become the best
engineer you can be.

MEMBERSHIP BENEFITS THAT HELP YOU GROW
• Engineering-specific pay
statistics and recommendations
• Advice on your LinkedInprofile
and cv
• Reviewing employment
contracts
• Career coaching, interview
training and seminars

• Support with running your own
business and patent consulting
• Discount on continuous
professional development
• Networking, discounts on trade
magazines
• Manager support

MEMBERSHIP BENEFITS FOR YOUR SECURITY
• Advice and helpline
• Negotiations and legal
assistance
• Income protection insurance

• Discounted insurances
• Preferential mortgages and
member loans

LOCAL PRESENCE
• Elected officials at your workplace giving you influence
• Regional activities with local events and help to build opinion locally

ADVANTAGES OF THE COLLECTIVE AGREEMENT
• Participation rights
• Parental and Sick benefits

• Occupational pension
• Flexpension (Supplementary
pension)

ADVOCACY ACTIVITIES
• Opinion building
• Debate
• Reports and studies

• Consulted on government
proposals
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