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Du gör skillnad
Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps
vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina
arbetskamrater. Ditt engagemang gör skillnad både för
dig, din arbetsplats, Handels som facklig organisation och
samhället i stort.

Handels har lång erfarenhet av din bransch
och vet vad som gäller för just dig och dina
arbetskamrater. Har du frågor som rör jobbet eller arbetslivet kan du alltid kontakta
någon från Handels. Det kan gälla allt från
löner och att du råkat ut för en arbetsskada,
till att du känner dig trakasserad, riskerar
att bli uppsagd eller har tvister med chefen.

Inget avtal – ingen trygghet
Kollektivavtalet kan jämställas med spelregler som fack och arbetsgivare har kommit överens om och som ska gälla inom
branschen. Om kollektivavtal saknas är det
arbetsgivarnas regler som gäller. Arbetsgivarna kan då bestämma lön helt efter eget
huvud och strunta i försäkringar och obersättningar.

Rättvisa villkor
Eftersom avtalet gäller flera personer – ett
kollektiv – kallas det kollektivavtal. Det
bygger på att alla ställer upp och är medlemmar. Då kan Handels i sin tur ställa
krav på arbetsgivaren och förhandla om
vilka löner och arbetsvillkor som ska gälla
i branschen.

Med kollektivavtal finns det
överenskommelser om:
• lägsta lön som kan betalas ut. Däremot
finns det inget hinder för arbetsgivaren
att ge dig högre lön.
• vad som gäller vid uppsägning och
anställning.
• vilken ersättning du ska ha vid övertidsarbete och arbete på obekväm arbetstid.
• hur arbetstiden ska räknas och läggas ut.
• när du har rätt till betald ledighet, så
kallad permission.

Dessutom ger kollektivavtalet dig:
• högre pension.
• försäkringar vid sjukdom, dödsfall,
arbetslöshet och om du skadar dig på
jobbet.
Vi gör bra saker – men kan alltid bli bättre.
Det kan vi tack vare din, och alla som är
med i Handels, hjälp. För att du och dina
arbetskamrater, ja faktiskt hela branschen,
ska få så bra arbetsvillkor och löner som
möjligt så är det nödvändigt att vi är många
som står bakom kraven. Ditt medlemskap
gör skillnad.

Här är exempel på vad
tjänar på kollektivavtale
Lagerarbetare Micke
Micke arbetar på ett lager och tjänar
134,14 kronor per timme, vilket blir 23
340 kronor per månad. Han arbetar
heltid och tvåskift, vecka 1 klockan
06.00-14.30, vecka 2 klockan 14.3023.00. Under året kommer Micke också
att arbeta tre lördagar övertid vid tillfällig arbetsanhopning.
Mickes värde av kollektivavtalet blir
hela 83 200 kronor.
Årligt värde
Löneökning 2011
Skifttillägg/ob-ersättning
Skiftform/kortare arbetstid

14 700

Avtalspension

13 800

Övriga försäkringspremier

3 600

Övertidsersättning

3 200

Semesterersättning
Personen på bild är medlem i Handels men exemplet ”MICKE” är generellt
och namnet fiktivt

5 100
40 000

		

2 800
83 200

Vår a-kassa
Varför inte bli medlem i Handels a-kassa också? Den ger dig en viktig trygghet om du
blir arbetslös. När du har blivit medlem i Handels skickar vi en anmälan till vår a-kassa
hem till dig. Om du behöver hjälp att byta från en annan a-kassa till Handels a-kassa
hjälper vi dig självklart med detta.

d två medlemmar
et
Butiksanställda Linda
Linda arbetar i butik och tjänar 128,93
kronor per timme, vilket motsvarar
21 400 kronor per månad. Hon arbetar heltid. I schemat ingår två kvällar i
veckan, varannan vecka är en kväll på
lördag eller söndag.
Lindas värde av kollektivavtalet blir
närmare 75 000 kronor om året.

Årligt värde
Löneökning 2011

6 000

Ob-ersättning

49 400

Avtalspension

13 300

Övriga försäkringspremier
Övertidsersättning
Semesterersättning
		
Personen på bild är medlem i Handels men exemplet ”LINDA” är generellt
och namnet fiktivt

Du kan läsa mer om medlemskapet och vad som gäller på handels.se eller
kontakta Handels Direkt, telefon 0771-666 444.

3 400
2 700
74 800

10 skäl att gå med i Handels
1. Högre lön.
2.	Hjälp att få ut rätt lön och ersättning.
3.	Ersättning för arbete på obekväm arbetstid (ob-tillägg).
4.	Skydd mot lönedumpning, ingen kan tvingas acceptera
en lön under kollektivavtalet.
5.	Juridisk hjälp och rådgivning gällande ditt arbete via
vårt r ättsskydd.
6.	Bättre arbetsmiljö.
7.	Medlemsutbildning om lön och rättigheter.
8.	Bra medlemsförsäkringar, som hem- och olycksfall.
9.	Ekonomisk ersättning vid strejk och lockout.
10.	Vår suveräna inkomstförsäkring som kan skydda din lön
utöver a-kassan vid arbetslöshet.
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Handels Direkt
– din personliga rådgivning
Varför göra det krångligt?
Vi gör det enkelt utan att tumma på
kvalitén och servicen. Oavsett var du bor
i landet når du oss alltid på samma nummer
0771-666 444
alla vardagar mellan 8 och 18.
Välkommen till Handels Direkt

Handelsanställdas förbund

handels.se

