
Ingenjör och chef



Välkommen till Sveriges 
Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är det enda fackförbundet med 
fullständigt fokus på just ingenjörer. Vi arbetar för att 
du och dina kollegor ska ha goda arbetsvillkor, få möj-
lighet att utvecklas i era yrkesroller, och framför allt: 
att ni ska värderas precis så högt som ni faktiskt förtjä-
nar. Eftersom många av våra medlemmar är chefer har 
vi sedan länge även ett specialutformat serviceutbud 
med en rad förmåner och tjänster som kommer till 
nytta i ledarskapet. 

Mer information om hur du som chef kan dra nytta av 
ditt medlemskap hittar du på sverigesingenjorer.se/
chef. Där kan du också registrera dig som chef.



Utvecklas som chef med 
Sveriges Ingenjörer 

Träffa likasinnade genom chefsnätverket
Oavsett om du är nybliven chef eller gammal i gamet är 
ett nätverk av likasinnade ett bra stöd. Genom Sveriges 
Ingenjörers chefsnätverk hittar du alltid någon att bolla 
idéer eller dela kunskap och erfarenheter med. 

Väx med mentorprogrammet för chefer
Sveriges Ingenjörers mentorprogram matchar nytillträd-
da ledare med mer erfarna som under nio månader får 
möjlighet att använda varandra som bollplank för att växa 
och utvecklas i sina roller. 

Inspireras under våra chefs- och ledarskaps-
seminarier
Inspiration, konkreta tips och verktyg att använda i din 
chefsvardag får du under de seminarier och workshops vi 
erbjuder varje år, många med fokus på ledarskap. 

Få koll på läget med lönestatistik för chefer
Varje år tar Sveriges Ingenjörer fram ingenjörsspecifik 
lönestatistik. Självklart presenterar vi även statistik som 
gäller just chefer. Här kan du se vad chefer i samma po-
sition som du och med samma antal år i arbetslivet tjä-
nar. Statistiken presenteras per arbetsmarknadssektor, 
utbildningsinriktning och avtalsområde. 



Utnyttja den kostnadsfria chefscoachningen 
I medlemskapet ingår karriär- och chefscoachning i form 
av tre samtal med en professionell coach. Samtalen kan 
exempelvis kretsa kring hur du kan utveckla ditt ledar-
skap och ditt team på jobbet eller hur du planerar ditt näs-
ta steg i chefsutvecklingen.

Rådgivning – även för dig som är chef 
Till Rådgivningen vänder du dig när du behöver individu-
ell vägledning utifrån din arbetssituation. Du kan ställa 
frågor om allt som rör ditt arbetsliv, exempelvis lön,  
anställningsvillkor, avtal eller arbetsrätt. Rådgivningen 
når du på 08-613 80 00. 

Trygga anställningen med särskilda VD-avtal  
Du som är företagsledare eller motsvarande omfattas inte 
av LAS (Lagen om anställningsskydd). Därför har vi tagit 
fram en mall för VD-avtal som ger dig trygghet både un-
der och efter anställningen. 

Säkra chefslönen med en förmånlig inkomst-
försäkring
Är du med i Sveriges Ingenjörer och a-kassan AEA ingår 
en förmånlig inkomstförsäkring som även tar höjd för din 
chefslön. Försäkringen kan ge 80 procent av din inkomst, 
upp till 100 000 kronor i 120 dagar, om du skulle bli ofri-
villigt arbetslös. Du kan också teckna ett frivilligt tillägg 
till inkomstförsäkringen som förlänger ersättningen med 
180 dagar. 



Få förhandlings- och juridisk hjälp om det 
händer något
Skulle det uppstå problem på jobbet får du stöd av våra 
jurister och ombudsmän.

Vi har gedigen erfarenhet av att förhandla för chefer i 
näringslivet, på små som stora företag inom kommunal 
verksamhet eller statliga myndigheter, liksom på univer-
sitet och högskolor. 
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Trygghet
• Rådgivning
• Förhandlingshjälp
• Förmånlig inkomstförsäkring
• Lönestatistik

Karriär- 
och utvecklings-
möjligheter
• Chefsnätverk 
• Mentorprogram
• Chefs- och 
ledarskapsseminarier

• Chefscoachning
Ny Teknik 
I medlemskapet ingår 
prenumeration på 
tidningen Ny Teknik.
Ordinarie pris på
helårsprenumeration
(ca 40 nr/år): 2 115 kr.

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

Förmåner för chefsmedlemmar
I medlemskapet ingår förmåner, stöd och rådgivning – allt särskilt  
utformat för chefer.


