
Vi finns 
för dig som 
är ingenjör

sverigesingenjorer.se/blimedlem

Välkommen som medlem i Sveriges Ingenjörer! 
Fyll i och posta medlemsansökan eller fota 
det ifyllda formuläret och skicka det till: 
medlem@sverigesingenjorer.se 

Du kan också gå in på:
sverigesingenjorer.se/blimedlem

Welcome to your membership of the Swedish Association 
of Graduate Engineers! Fill in and post your membership 
application or take an image of the completed form and 
send it to: medlem@sverigesingenjorer.se. 

You can also visit: 
sverigesingenjorer.se/blimedlem

SVERIGES INGENJÖRER
Box 1419, 111 84 Stockholm 
Malmskillnadsgatan 48 
tel 08-613 80 00
medlem@sverigesingenjorer.se 
sverigesingenjorer.se
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 I want to become a member of the Swedish Association of Graduate Engineers.
  Membership begins on the first of the month the application is received by the union.

Application for membership

Insurance from Akademikerförsäkring
New full members are offered premium-free life and accident insurance for three months. Take advantage of the pre- 
and post-purchase information at akademikerforsakring.se/Forkopsinformation.

Data Privacy Act
By applying for membership of the Swedish Association of Graduate Engineers, you agree to the Association processing 
personal information about you in accordance with the Data Privacy Act. Read more at www.sverigesingenjorer.se/pul.

Personal identity number

Name                    

Address                   

Postal code              Town                    

E-mail                     

Phone                    

Workplace  Town                   

Graduation year  Not graduated, no of credits                    

University                   

 Master of  Science, orientation?                    

 Bachelor of Science, orientation?                    

 Other, which?                  

Unemployment insurance and income insurance
All prospective members are responsible for making their own application to the unemployment insurance fund, 
Akademikernas a-kassa. Full membership of the Swedish Association of Graduate Engineers and the unemployment 
insurance fund includes a generous income insurance that covers 150 days of involuntary unemployment. In addition, 
you are entitled to purchase voluntary supplementary insurance cover that extends benefits by a further 180 days.
For more information, see sverigesingenjorer.se.
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Summary
The Swedish Association of Graduate Engineers is the only union that 
is totally focused on engineers. We offer membership to graduated 
engineers and currently have 145 500 members. With our specialist 
knowledge of your working conditions and the conditions in your labour 
market we can promise you security and the opportunity to develop 
throughout your life as an engineer, from studies to retirement.

ADVANTAGES OF THE COLLECTIVE AGREEMENT
• Co-determination
• Parental benefits
• Sickness benefits

ADVOCACY ACTIVITIES
• Opinion building
• Debate 
• Reports and studies

DEVELOPMENTAL MEMBERSHIP BENEFITS
• Specific salary statistics
• Starting salary recommendations
• Salary advice
• Career coaching
• CV advice
• Consultation regarding 
   employment contracts

• Inspiring business and 
    membership  magazines  
 • Career seminars
• Discount on futher education
• Network meetings
• Management support
• Help to run your own company

• Occupational pension
• Flexible pension

• Comments on Government  
            proposals

• Discounted insurances
• Preferencial loans

MEMBERSHIP BENEFITS FOR YOUR SAFETY 
• Advice
• Negotiation and legal assistance
• Income insurance

Sveriges Ingenjörer
Medlemsservice
Svarspost
Kundnummer 110568803
110 07 Stockholm

Tear off in the middle, tape together and post. Postage is prepaid.

Vi finns för dig 
som är ingenjör
Sveriges Ingenjörer är det enda fackförbundet med fullständigt fokus 
på ingenjörer. Vi erbjuder medlemskap för högskoleutbildade ingenjö-
rer och har idag 145 500 medlemmar. 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, 
från studietiden till pension.

Välkommen till oss!
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Sveriges Ingenjörer
Medlemsservice
Svarspost
Kundnummer 110568803
110 07 Stockholm

Riv av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Portot är redan betalt.
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INFLYTANDE 
Du och dina ingenjörskollegor är avgörande för Sveriges utveckling. 
Vi arbetar med att stärka dina förutsättningar på arbetsmarknaden och 
ser till att svenska arbetsgivare förstår ditt värde.

GODA ARBETSVILLKOR
Med dina arbetsförhållanden för ögonen förhandlar vi kollektivavtal som 
reglerar övergripande villkor för pension, övertid, sjuk- och semesterlön 
och föräldrapenning. Kollektivavtalet lägger grunden för ett hållbart arbets-
liv genom att gynna dig ekonomiskt och bidra till din utveckling. 

KOLLEKTIVAVTALETS FÖRDELAR
• Medbestämmanderätt
• Föräldralön
• Sjuklön
• Tjänstepension
• Flexpension

PÅVERKANSARBETE 
• Opinionsbildning
• Debatt
• Rapporter och undersökningar
• Remissinstans



 Jag vill bli medlem i Sveriges Ingenjörer.  
 Medlemskapet gäller från den första i månaden ansökan inkommer till förbundet. 

Ansökan om medlemskap

Försäkringar från Akademikerförsäkring
Som ny ordinarie medlem erbjuds du en livförsäkring och en olycksfallsförsäkring premiefritt under tre månader. 
Ta del av för- och efterköpsinformationen 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 PuL. Läs mer på www.sverigesingenjorer.se/pul.

Personnummer   

Namn           

Adress                      

Postnummer            Postort           

E-post            

Tel (dagtid)           

Arbetsplats  Ort           

Examensår  Ej examen, antal poäng           

Högskola          

 Civilingenjörsutbildning, vilken?           

 Högskoleingenjörsutbildning, vilken?           

 Annan, vilken?  

A-kassa och Inkomstförsäkring
Som blivande medlem tar du själv ansvar för att gå med i a-kassan. För dig som är ordinarie medlem i Sveriges Ingenjörer och 
Akademikernas a-kassa ingår en förmånlig inkomstförsäkring i 150 dagar om du blir ofrivilligt arbetslös. Du kan komplettera 
inkomstförsäkringen med en frivillig tilläggsförsäkring som förlänger ersättningen med 180 dagar. 
Läs mer på sverigesingenjorer.se.
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UTVECKLING
Som medlem får du verktyg som stärker dig i ditt yrkesliv – vare sig du vill 
in på arbetsmarknaden, utvecklas i din nuvarande roll eller ta nästa steg. 
Bland mycket annat erbjuder vi karriärcoachning,  cv-granskning och 
inspirerande seminarier. Och inför lönesamtalen kommer du att ha nytta 
av vår unika, ingenjörsspecifika lönestatistik. 

TRYGGHET
Med trygghet i arbetslivet vågar du mer! Som medlem får du tillgång till 
juridisk hjälp och rådgivning om det uppstår möjligheter eller skulle hända 
något på jobbet. Dessutom ingår en förmånlig inkomstförsäkring.

TRYGGA MEDLEMSFÖRMÅNER
• Rådgivning
• Förhandling och rättshjälp
• Inkomstförsäkring
• Rabatterade försäkringar 
• Förmånliga bo- och medlemslån

UTVECKLANDE MEDLEMSFÖRMÅNER
• Ingenjörsspecifik lönestatistik
• Rekommendation för ingångslön
• Lönerådgivning
• Karriärcoachning
• Cv-granskning
• Granskning av anställningsavtal
• Karriärseminarier

• Stöd kring att driva eget
• Rabatt på vidareutbildning 
• Nätverksträffar
• Chefsstöd
• Inspirerande bransch-
 och medlemstidningar


