Medlemsavgiften är bara 1,25 % av skattepliktig löneinkomst,
högst 49 euro i månaden. I medlemsavgiften ingår
arbetslöshetskassans medlemsavgift.
Läs mer och anslut dig till oss: www.liitypro.fi

Förtroendemannen hjälper och företräder medlemmarna
Då det på arbetsplatsen finns en förtroendeman behöver du inte
som medlem själv försöka reda ut bestämmelserna i lag eller
kollektiv-/tjänstekollektivavtal. Förtroendemannen är som en
utbildad informationsbank, som företräder och ger råd åt Pros
medlemmar och övervakar tillämpningen av lagar och avtal. Om
du möter konflikter med arbetsgivaren, är det förtroendemannen
som först kommer till hjälp. Det är förbundets medlemmar på
arbetsplatsen som väljer förtroendeman.

Arbetarskyddsfullmäktigen är sakkunnig i säkerhet
Arbetarskyddsfullmäktigen är sakkunnig i säkerhet och arbetshälsa på arbetsplatsen. Han eller hon övervakar som personalens
representant på arbetsplatsen att arbetarskyddslagen efterföljs.
Han eller hon sätter sig in i arbetarskyddsärenden som gäller
arbetsplatsen och deltar i arbetarskyddsinspektioner där. En Proarbetarskyddsfullmäktig får arbetarskyddsutbildning av Pro.

Pros experter runt om i Finland
Du hittar våra arbetslivsexperter förutom i Helsingfors även i
Lahtis, Jyväskylä, Kuopio, Villmanstrand, Uleåborg, Seinäjoki, Tammerfors och Åbo. Ombudmännen i ditt eget regionkontor hjälper
dig i alla ärenden gällande anställnings-/tjänsteförhållandet. Och
om du inte kan komma på besök och det inte räcker med att ringa
kommer vi gärna till dig!
Bottenhavsgränden 1A, PB 183, 00181 Helsingfors
09 172 731 må–fr kl. 8.30–16
förnamn.släktnamn@proliitto.fi
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Pro är fackförbundet för sakkunniga och
chefer i den privata och offentliga sektorn.

Anslut dig till oss!

Anslut dig till Fackförbundet Pro!
För vem passar Pro?
Om du arbetar i den privata eller offentliga sektorn som tjänsteman eller högre tjänsteman, lönar det sig för dig att bli medlem.
Fackförbundet Pros arbetslivsexperter förhandlar kollektivavtal
för bland annat industri-, finans-, service- samt ict- och kommunikationsbranscherna och flera tjänstekollektivavtal i den offentliga sektorn. Våra medlemmars utbildningsbakgrund varierar från
medieassistent till byggmästare och allt däremellan.
Också studerande och egenföretagare är välkomna som medlemmar i Pro. Läs mer: proliitto.fi/ammatinharjoittajat | proliitto.
fi/opiskelijalle

Varför medlem i Fackförbundet Pro?
Pros sakkunniga hjälper dig personligen då du söker jobb, ingår
arbetsavtal, under din anställning och då den upphör. Du får konkreta råd till exempel i frågor om lön, ledigheter, avancemang i
karriären och sammanjämkning av arbets- och privatliv. Vid behov
kommer vi också till arbetsplatsen för att vara till din hjälp.
Vi förhandlar kollektiv- och tjänstekollektivavtal i vilka bestäms
till exmpel minimilöner och grunderna för hur de bildas,
semesterpremie/-penning, arbetstider och ledigheter. Vi är också
med och påverkar lagstiftningen.
Vi vill utveckla arbetslivet och förnya samhället så att den ekonomiska tillväxten är hållbar och socialt rättvis. Våra medlemmars
utkomst i olika livssituationer, välbefinnande i arbetet och på
fritiden samt utvecklings- och sysselsättningsmöjligheter är vår
första prioritet.

Försäkringar för fritiden
Som Pro-medlem får du automatiskt och
gratis resenär- och fritidsolycksfallsförsäkring, som gäller överallt i världen.
Resenärförsäkringen täcker under
20-åriga familjemedlemmar och också
barnbarn som reser med dig.

Läs mer på

www.liitypro.fi
och anslut dig!

Juridisk hjälp i arbetet och på
fritiden
Som medlem i Pro tryggas ditt arbetsliv av
gratis
och riskfri rättshjälp, av våra jurister specialiserade på arbetsrätt. Om du behöver utreda exempelvis granngräl, arvsskifte eller
betalare av fuktskador, kan du gratis fråga om dem av jurister på
advokatkontor.

Coachning och utbildning
Då du är medlem i Pro får du en personlig karriärcoach, som du
kan planera riktandet av din kompetens med, slipa ditt hisstal eller
be om sparrning för jobbsökning. Också ökning av välbefinnandet
och upprätthållande av motivation är coachens specialområde.
Du kan dessutom delta i workshops och gruppcoachningar, utbildning i webbinarier och live på olika orter kvällstid. Ämnena är
bland annat stress- och tidshantering, semester, arbetstid, lönesystem, motivation och välbefinnande.

Du har dessutom många andra medlemsförmåner till
ditt förfogande!
Som Pro-medlem får du dessutom rabatt på bland annat semestermål, liftkort, kryssningar och från bensinstationer. Därtill kan
du gratis delta i intressanta liveutbildningar och webbinarier. Du
finner alla medlemsförmåner på adressen proliitto.fi.

