Abdoulie, lager

Jane,
butiksanställd

Alla våra
kurser

Nyfiken på facket och vad som gäller på jobbet?
Vill du veta mer om dina rättigheter och skyldigheter på jobbet? Eller är du
allmänt nyfiken på Handels? Här hittar du kurserna för dig som är medlem och
vill lära dig mer och facket, ditt medlemskap och vad som gäller på jobbet.
Medlem i facket
Det här är en samlingskurs där du får lära
dig om mer om hur facket fungerar, vad ett
kollektivavtal är, vilka försäkringsskydd du
har, vilka samhällsfrågor som påverkar oss
på jobbet och i vardagen. Kursen tar också
upp hur du gör om du vill engagera dig mer
och hur du kan göra för att påverka på din
arbetsplats.
På kursen lär du dig mer om
• Varför facket finns
• Vad ett kollektivavtal är
• Hur du kan påverka mer på jobbet
Kursen är på 24 timmar och hålls som en
3-dagarskurs.
Har du en kompis som jobbar i en annan
bransch? Ta med hen också! Medlem i
facket hålls med deltagare från flera olika
branscher och fackförbund.
Min arbetsmiljö
En bra arbetsmiljö är viktig för att vi ska
trivas på våra jobb. Allt från belysning,
möjligheter att gå på toaletten, till att
slippa stress påverkar hur vi mår på jobbet. Därför är arbetsmiljön en av de viktigaste frågorna för Handels medlemmar.
På kursen får du veta mer om
• Vem som ansvarar för arbetsmiljön på
din arbetsplats
• Vilka lagar och regler som finns kring
arbetsmiljön på jobbet
• Hur du kan påverka arbetsmiljön

Kursen är på 16 timmar och hålls som en
2-dagarskurs.
Mina försäkringar
Det här är kursen för dig som vill
veta mer om dina försäkringar. Vi går
igenom försäkringssystemet med samhällets-, kollektivavtalets- och Handels
medlemsförsäkringar. Du får även veta
mer om pensioner och vem det egentligen är som betalar för vårt gemensamma försäkringsskydd. För dig som vill
finns även möjlighet att efter kursen
boka in en personlig genomgång av
ditt eget försäkringsbehov.
På kursen lär du dig mer om
• Hur försäkringssystemet i Sverige
fungerar
• Varför vi har försäkringar och vem
som betalar för dem
• Vart du kan vända dig för att få
hjälp att ansöka från en försäkring
Kursen är på 8 timmar och hålls som en
1-dagskurs.
Facklig feminism
Är du intresserad av jämställdhet? Det
här är kursen för dig som vill jobba för
jämställdhet och mångfald på den egna
arbetsplatsen, och vill veta mer om vad
facket kan göra. Kursen tar upp feminism,
normkritik och hur olika maktstrukturer påverkar dig, både på arbetet och i
samhället.

På kursen får du lära dig mer om
• Handels värdegrund och vår
människosyn
• Förstå hur maktstrukturer
påverkar – både på arbetet
och i samhället
• Veta hur de kan driva
feministiska och antirasistiska frågor via facket
Kursen är på 16 timmar
och hålls som en 2-dagarskurs.
Mitt avtal
Det här är en
kurs för dig
som redan
vet lite mer
om hur facket fungerar
och vad ett kollektivavtal är men
vill fördjupa dig i
vad som gäller för
just din bransch.
Kursen hjälper dig att förstå
det egna kollektivavtalet
och att lätt hitta svar på dina
frågor om olika regler och
rättigheter på jobbet. Du får
också lära dig mer om vad du
själv kan göra för att förbättra
villkoren för dig och dina
arbetskamrater.

På kursen får du veta mer om
• Vilka regler och rättigheter som gäller
i just din bransch
• Hur du kan påverka innehållet i kollektivavtalet
• Hur du tillsammans med dina arbetskamrater kan påverka på jobbet
Kursen är på 16 timmar och hålls som en
2-dagarskurs.
Förkunskaper: Medlem i facket eller AMK
arbetsplatsen eller Om facket.
Jobbet & Samhället
Den här kursen riktar sig till dig som är
medlem i Handels. Kursen handlar om
sambandet mellan arbetslivet och samhället i övrigt. Hur du och ditt jobb påverkas
av hur samhället omkring dig fungerar.
Vad du och dina arbetskamrater kan bidra
med för att få ett tryggare arbetsliv och en
bättre fungerande vardag.
På kursen får du veta mer om
• Sambandet mellan arbetslivet och
samhället
• Hur Handels som fackförbund vill
påverka arbetslivet och samhället
• Hur vi tillsammans kan påverka och
bidra till förändring
Kursen är på 16 timmar och hålls som en
2-dagarskurs.
Förkunskaper: Medlem i facket eller AMK
arbetsplatsen eller Om facket.
Psst!
Du vet väl om att du har rätt att vara ledig
från jobbet för att gå en kurs hos ditt
fackförbund? Kom ihåg att meddela din
arbetsgivare bara, minst två veckor innan
kursen börjar.
Har du frågor om hur det funkar? 		
Ring Handels Direkt på 0771-666 444 så
hjälper vi dig!

handels.se

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

Handels Direkt 0771- 666 444

