Bli elevmedlem
– helt gratis!
Du som är på väg ut i arbetslivet och vill ha koll på läget!

Har du koll på vad som gäller när du börjar jobba? Vilka
rättigheter och skyldigheter du har som anställd? Kan till
exempel chefen bestämma precis allt? Vad gör du om du inte
får ut din lön? Lugn – vi hjälper dig.
När man är ung och på väg ut i arbetslivet är det inte lätt att ha koll
på allt. Handels vet vad som gäller. Vi kan våra branscher och vi
hjälper dig. Du som går handels- eller hantverksprogram på gymnasiet eller läser annan utbildning inriktad mot våra branscher kan bli
elevmedlem i Handels. Helt gratis.
Varför gå med i facket?
Ingen ska behöva utnyttjas eller fara illa på jobbet. Därför finns
facket, därför finns Handels. Tack vare att vi är så många, drygt
157 000 Handelsmedlemmar, kan vi säga ifrån och ställa krav på
schysta villkor och löner inom våra branscher.
Som medlem har du en hel organisation som står vid din sida
om du får problem på jobbet. Du behöver inte själv stå upp för
dina rättigheter, själv förhandla om lönen, själv se till att farliga
arbetsplatser blir säkrare och vara ensam om att göra något åt det.
Som medlem har du en stark organisation i ryggen som hjälper dig.
Bli elevmedlem helt gratis
Så länge du studerar är du elevmedlem hos oss utan att betala
någon avgift. Elevmedlemskapet är en viktig trygghet som ger
dig tillgång till bra information, stöd och medlemsförmåner.

Som elevmedlem får du:
n
Handelskortet – ditt medlemskort som ger dig rabatter och
erbjudanden på allt från böcker till resor.
n
Handelsnytt – vår medlemstidning kommer direkt hem till
dig i brevlådan tio gånger om året fylld med viktig information och nyheter om våra branscher.
n
Råd och stöd inför yrkeslivet.
n
Möjlighet att delta i fackliga studier.
n
En viktig trygghet under din praktik.
Ännu förmånligare att vara medlem i Handels
När du slutfört din utbildning kontaktar vi dig med viktig information och du kan då välja att fortsätta ditt medlemskap i Handels.
Du kan också välja att bli ordinarie medlem om du jobbar extra vid
sidan av din utbildning.
Tjänar du upp till 10 000 kronor per månad betalar du endast
121 kronor i månaden som medlem. Då ingår försäkringar värda
200 kronor i månaden. Du kan även välja att ansöka om att
vara medlem i a-kassan.
Handels organiserar bland annat
de som jobbar:
n

i butiker, kiosker och på stormarknader

n

på lager och som lastbilschaufförer

n

som frisörer och anställda inom skönhetsvård och gym

n

som florister och urmakare

n

som tjänstemän inom kooperationen

n

inom folkrörelsen

Du kan läsa mer om medlemskapet
och vad som gäller på handels.se eller kontakta
Handels Direkt på 0771-666 444.
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Frisvar
Handelsanställdas förbund
Servicekontoret
Kundnummer 20471326
831 20 Östersund
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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, arbetsmiljön, rättigheter och medlemsförmåner till frågor om din medlemsavgift.
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Du når Handels Direkt alla vardagar 8-18
på 0771-666 444, oavsett var du bor.
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