Bli medlem och gör
skillnad du också.

Är du frisör?
Välkommen
som medlem!
Maja, medlem i Handels

Trygghet, utveckling och stöd är
starka skäl att gå med i Handels.
Tillsammans hjälps vi åt så att
medlemskapet lönar sig för dig!
Det är Handels som förhandlar med
arbetsgivarna om kollektivavtal för anställda frisörer.
Avtalet innehåller bland annat
överenskommelser om:
- Lönesystem med regler för garantioch försäljningsprovision
- Ersättning vid övertidsarbete och
på obekväm arbetstid (ob).
- Arbetstider och schemaläggning
- Rätt till vidareutbildning/kompetensutveckling

bildat Nordiska Frisörunionen (NFU)
där vi utbyter erfarenheter och drar upp
riktlinjer. Genom NFU arbetar vi också
bland annat för att få ett bra regelverk
kring användandet av farliga kemiska
ämnen i EU.
Som medlem i Handels kan du själv
engagera dig och få fackets hjälp för att
påverka villkoren på jobbet.
Medlemskapet ger dig också
en rad värdefulla förmåner:

- Bidrag för friskvård och arbetskläder

- Rådgivning och förhandlingshjälp

- Hälsokontroller

- Hem- och olycksfallsförsäkring

- Pension och försäkringar

- Inkomstförsäkring som kompletterar a-kassan

Arbetar du på en arbetsplats utan kollektivavtal, vänd dig till oss så hjälps vi
åt att kontakta din arbetsgivare!
Frisörers arbetsmiljö är en viktig
fråga för Handels. Du ska inte utsättas för farliga kemiska ämnen och
arbetsplatsen ska vara utformad så att
man kan arbeta utan att drabbas av
belastningsskador och allergi. Tillsammans med övriga nordiska länder har vi

- Juridisk hjälp

- Ersättning om det skulle bli strejk
eller lockout
- Intressanta kurser
- Medlemsförmåner via Handelskortet
- Medlemsförmåner bara för dig
som är frisör

Glöm inte att gå med i a-kassan också.
Då får du pengar som ersätter en del av
din lön om du skulle bli arbetslös.

Fyra enkla steg för att bli medlem i Handels!
1.
2.
3.
4.

Här fyller du i din medlemsansökan i Handelsanställdas förbund.
Här fyller du i din autogiroansökan.
Här fyller du i din medlemsansökan i Handels a-kassa.
Vik ihop medlemsansökan med ansökan inåt, tejpa ihop och lägg den på närmaste
brevlåda – du behöver inget porto! Vill du istället skicka din ansökan i ett kuvert kan
du posta den utan frimärke. Skriv då på kuvertet: Frisvar, Handelsanställdas förbund,
20471326, 831 17 Östersund.

1 Ja, jag vill gå med i Handelsanställdas förbund

Vänligen texta

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Arbetsplatsens namn

Eventuell c/o

Arbetsplatsens utdelningsadress

Adress

Arbetsplatsens postnummer

Postnummer

Arbetsplatsens postort

Postort

Total genomsnittlig inkomst per månad före skatt

Mobiltelefon

Inträde önskas fr o m (år/månad)

E-postadress

2 Ja, jag vill betala med autogiro
Bank

Betalningsmottagare

Organisationsnummer

Handelsanställdas förbund 84 60 00-1996
Ort

Clearing- och kontonummer

40 -11

Jag vill betala avgiften via autogiro den 16:e
eller 27:e
varje månad från mitt bankkonto.
Mina betalningar avser medlemsavgift i Handelsanställdas förbund respektive Handelsanställdas a-kassa.
Jag godkänner min anslutning till autogiro enligt de villkor som är bifogade denna handling.
Datum

Egenhändig namnteckning

Värvad av (frivillig uppgift)

Personnummer

Information om hur Handelsanställdas förbund behandlar dina personuppgifter finns i bilagan med information om
behandling av personuppgifter. Texten i bilagan finns även på: handels.se/medlem/behandling-av-personuppgifter

3 Jag vill gå med i Handelsanställdas a-kassa
JA, jag vill gå med i Handels a-kassa.
Jag är redan medlem i Handels a-kassa.
NEJ, jag vill inte gå med i Handels a-kassa just nu.
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Arbetsplatsens namn

Eventuell c/o

Arbetsplatsens utdelningsadress

Adress

Arbetsplatsens postnummer

Postnummer

Arbetsplatsens postort

Postort

Total genomsnittlig inkomst per månad före skatt

Mobiltelefon

Inträde önskas fr o m (år/månad)

E-postadress

Jag försäkrar att ovanstående uppgifter är korrekta och att jag idag arbetar inom Handelsanställdas a-kassas verksamhetsområde eller när jag senast arbetade utförde arbete inom kassans verksamhetsområde samt godkänner de
villkor som är bifogade denna handling. Information om hur Handelsanställdas arbetslöshetskassa behandlar dina
personuppgifter finns i bilagan med information om behandling av personuppgifter.
Datum

Egenhändig namnteckning

4 Vik ihop ansökan och lägg den på närmaste brevlåda – du behöver
inget porto!

Du har väl inte missat att vi bjuder dig som går med i
Handels på en gratismånad om du väljer att betala din
avgift med autogiro?

Frankeras ej
Handels
betalar
portot

Handelsanställdas förbund
Svarspost
204471326
831 17 Östersund

TEJPA HÄR!

10 skäl att gå
med i Handels
1.

OBS!
Försäkringarna
ingår!

Vi arbetar för kollektivavtal på din arbetsplats
2. Årliga lönehöjningar
3. Ersättning vid övertid
och obekväm arbetstid
4. Förhandlingshjälp
5. Rådgivning
6. Inkomstförsäkring
7. Högre pension
8. Hem- och olycksfallsförsäkring
9. Ersättning vid strejk
och lockout
10. Medlemsförmåner via
Handelskortet

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.		
Du når Handels Direkt alla vardagar på 0771-666 444, 		
oavsett var du bor.
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Här kan du bli medlem!

Handels Direkt 0771-666 444

