Pro on työelämän edunvalvoja,
jonka tehtävä on tukea jäsentensä
toimeentuloa, osaamista ja hyvinvointia.
Jäsenmaksu vain 1,25 % veronalaisesta palkka
tulosta, enimmillään 49 euroa kuukaudessa.
Maksu sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun
ja on verovähennyskelpoinen.

Lue lisää proliitto.fi

Tervetuloa
Ammattiliitto
Pron
jäseneksi!

Hyödynnä jäsenetusi
Pron asiantuntijat neuvottelevat noin 75 työ- ja
virkaehtosopimusta, jotka takaavat työsuhteen reilut
pelisäännöt ja sinulle asianmukaisen palkan.

Voit liittyä Pron jäseneksi koulutuksestasi,
tittelistäsi tai työsuhteesi laadusta riippumatta.

Ammattiliitto
Pron jäsenyys
tuo elämääsi
lukuisia palveluja
ja etuja!

Jäsenyys sisältää ansiosidonnaisen työttömyysturvan.

Neuvonta työsuhdeasioissa
Lähin prolainen kontaktisi on yleensä työpaikkasi luotta
musmies tai työsuojeluvaltuutettu. Molemmat hoitavat
tehtäviään Pron tuella. Työpaikan luottamushenkilöiden
lisäksi käytössäsi ovat Pron asiantuntijat ja lakimiehet.
He neuvovat ja neuvottelevat, tekevät sopimukset ja
puolustavat sinua jopa oikeudessa. Oikeusapu on sinulle
maksutonta ja riskitöntä.
Työttömyysturva
Pron jäsenenä kuulut Työttömyyskassa Prohon. Saat
ansiosidonnaista työttömyysturvaa, kun sen ehdot täyt
tyvät. Työttömyyskassa Pron käsittelyajat ovat tutkitusti
Suomen ripeimpiä.

Tapahtumat ja koulutukset
Pron jäsenille on tarjolla laajasti erilaisia tapahtumia ja
koulutuksia, jotka auttavat menestymään työelä
mässä. Teemat vaihtelevat esimiestaitojen kehittä
misestä oman työn johtamiseen ja paremman arjen
rakentamiseen.
Vakuutukset
Pron jäsenyys sisältää matkustaja- ja vapaa-ajan tapa
turmavakuutukset. Matkustajavakuutukset voimassa
kaikkialla maailmassa ja kattavat mukana matkustavat
alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset.
www.turva.fi/pro

www.prokassa.fi
Ura- ja työhakupalvelut
Pron jäsenenä saat luottamuksellista ja konkreettista
neuvontaa henkilökohtaiselta uravalmentajaltasi niin
oman osaamisesi sanoittamiseen kuin tukea urallasi
etenemiseen. Ura- ja työhakupalveluiden avulla olet
varautunut myös yllättäviin muutoksiin.
Hyvinvointi- ja terveyspalvelut
Pro tukee jäseniään hyvinvoinnin ja tasapainoisen arjen
löytämisessä. Voit maksutta keskustella henkisen tai
fyysisen hyvinvoinnin asiantuntijoiden kanssa. Tarjoam
me myös videoita, webinaareja ja yhteisöjä, joista saat
inspiraatiota hyvinvointisi tueksi.
Neuvoja yksityiselämään kuuluvissa lakiasioissa
Ovatko esimerkiksi perintöön, asuntokauppaan tai avio
eroon liittyvät järjestelyt ajankohtaisia? Pron jäsenenä
saat maksutonta puhelinneuvontaa myös yksityiselä
mään kuuluvissa oikeudellisissa kysymyksissä.
Rahanarvoiset edut vapaa-aikaan ja lomailuun
Työnteon vastapainoksi Pro tarjoaa jäsenilleen etuja
vapaa-aikaan. Saat jäsenenä alennuksia useista Pron
omista lomakohteista ja hotelleista sekä Holiday Clubin
lomakohteista.

Psst..
suosittele jäsenyyttä
myös kaverille!
Suosittele Pron jäsenyyttä työkaverillesi
tai ystävällesi. Aina, kun Prohon liittyy
suosituksesi perusteella uusi jäsen,
saat 40 euron lahjakortin.
Lue lisää proliitto.fi

