DIALOG MEDLEMSREKRYTERING


Hej!



Är det inte så att du är med i facket?
Varför ska man vara det?



Vilka förutsättningar menar du?



Men allt det där får man väl även
om man inte är medlem.



Det är klart. Vad gör ni mer?



Men vad gör ni här i Östra Skåne?



Jo det verkar ju vara en del viktiga
saker facket gör. Jag kanske borde
bli medlem.



Tack för informationen!



Hej!



Det stämmer. Det finns många bra anledningar att vara med i facket.
Till exempel regleras förutsättningarna på arbetsmarknaden i Sverige i stor
utsträckning i kollektivavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare i stället för i
lagstiftning. Detta kallas den svenska modellen.



Det kan vara ersättningar för övertid, jour, semester, uppsägningstider och vilka rättigheter man har som gravid och föräldraledig.



Det stämmer, men om man har rätt till det kanske man ska vara
med och stötta sitt fackförbund. Det är facket som företräder arbetstagarna
i förhandlingarna och ju fler vi är desto starkare blir vi som förhandlingspart.
Blir facket svagare kan det bli svårt att förbättra eller till och med behålla
villkoren.



Vi är remissinstans, vilket betyder att våra beslutsfattare frågar oss
om vad vi tycker i en fråga innan beslut fattas. Vi tar även hand om våra
medlemmar när någon hamnar i knipa på arbetet. Dessutom får man en del
förmåner som billig a-kassa med inkomstförsäkring, tillgång till bra lönestatistik, med mera. Du kan läsa mer på www.slf.se



Lokalavdelningen är förhandlingspart mot arbetsgivaren när det
lokala kollektivavtalet förhandlas fram, i den årliga löneöversynen och ingår
i samverkan med arbetsgivaren där facket får bidra med synpunkter på
förändringar i verksamheten innan beslut fattas. Vi i SYLF Östra Skåne
anordnar utbildningskvällar några gånger om året. Vi har även arbetat fram
en mall för kompetensutvärdering av AT läkaren och gör regelbundet löneinventering bland unga läkare så att just du vet vad du ska begära i lön när du
förhandlar.




Visst borde du bli medlem. Gå in på www.sylf.se för att läsa mer och
anmäla dig!

Tack för din tid!

