Fakta och tips
till dig som är
förtroendevald i
Handels

Abdoulie, medlem
i Handels

Välkommen
som handelsombud

Välkommen som
handelsombud

Att vara handelsombud innebär
att du är länken mellan dina
arbetskamrater och Handels. Du
förmedlar den information du får
från Handels till dina arbetskamrater och du informerar avdelningen, det vill säga Handels, om vad
som händer på din arbetsplats.
Medlemmarnas behov och vilja ska
alltid stå i fokus för oss som facklig
organisation. Vi ska alltid finnas till
hands för alla medlemmar oavsett var
man bor och arbetar. För att klara av

det har vi en så kallad arbetsplatsorga
nisation, med andra ord våra förtroen
devalda såsom handelsombud, fackom
bud, fackklubbar och skyddsombud.
På så sätt kan vi tillvarata alla våra
medlemmars intressen på arbets
platsen, i organisationen och i sam
hället. Som du förstår är din roll som
handelsombud viktig både för din
arbetsplats och för Handels som orga
nisation.
Finns det en facklig organisation,
i form av förtroendevalda och klubbar,
på arbetsplatsen ökar medlemmarnas

möjlighet att kunna påverka. Kontakten med arbetsgivaren blir enklare
och snabbare. Tiden mellan påverkan
och resultat blir kortare. Skulle något
inträffa på din arbetsplats kan du som
handelsombud kontakta din lokalavdelning eller Handels Direkt för att
få råd och hjälp. Om det visar sig att
det krävs en förhandling så tar om
budsmannen på avdelningen hand om
den. Som handelsombud har du ingen
förhandlingsrätt. Men i din roll som
handelsombud, och representant för
dina arbetskamrater, kan du hjälpa
ombudsmannen. Det är ju trots allt
du och dina arbetskamrater som vet
vad som hänt och som vet hur ni vill
lösa det.

ha rättvisa spelregler för löner och
arbetsvillkor där ingen ska behöva
konkurrera med låga löner och otrygga
anställningar. Med ett kollektivavtal
vet ni vad som gäller.

Våga fråga om medlemskap

Din kunskap vår styrka

Att erbjuda dina arbetskamrater
medlemskap i Handels är en av dina
viktigaste uppgifter. Ju fler vi är desto
starkare blir vi. Många tillsammans
innebär att du aldrig behöver stå en
sam. Det ger styrka och vi kan påverka
och våga säga vad vi tycker. Prata med
dina arbetskamrater. Det lönar sig.

För att du som handelsombud ska
känna dig trygg och säker i din roll
och i ditt uppdrag har vi olika utbild
ningar. Vi tycker att det är viktigt med
kunniga förtroendevalda ute på våra
arbetsplatser. Då kan vi vara både ett
stöd och ge styrka till de som valt att
bli medlemmar i Handels. Kontakta
din avdelning så kan de berätta mer om
vilken/vilka utbildningar som finns för
dig och för ditt uppdrag.

Kollektivavtal ger rättvisa
arbetsvillkor
En annan viktig uppgift för dig som
handelsombud är att ta reda på om
det finns kollektivavtal på arbetsplat
sen. Kollektivavtalet reglerar i stort
sett allt som har med era arbetsvillkor
att göra. Allt från lön, ob-tillägg och
anställningsformer till arbetskläder
och försäkringar. Det handlar om att

Finns det inget kollektivavtal på
din arbetsplats kontaktar du din avdelning och ber dem hjälpa er att få
det. När det väl finns ett kollektivavtal kan du som handelsombud hålla
koll på att det följs och informera
dina arbetskamrater om det sker några förändringar av avtalen. Har du
frågor om vad som gäller eller vill
veta mer är det bara att kontakta din
avdelning eller Handels Direkt på te
lefon 0771-666 444 så får du hjälp och
svar på dina frågor.

Lycka till och välkommen som
förtroendevald i Handels.

handels.se

Nu når du
Handels Direkt på
0771 - 666 444

Hos Handels Direkt får du personlig rådgivning i frågor
som rör ditt medlemskap, jobbet och arbetslivet. Det kan
vara allt från anställningsvillkor, löner, arbetsmiljö, rättigheter
och medlemsförmåner till frågor om din medlemsavgift.		
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Här kan du bli medlem!

Tryckt på miljögodkänt papper

Foto: David Bicho

Du når Handels Direkt alla vardagar på 0771-666 444, 		
oavsett var du bor.

Handels Direkt 0771- 666 444

