En fagorganisasjon for samtlige funksjonærer
innen Vekst- og attføringsbedrifter, og for deg som
har lederoppgaver og lederansvar i bedriften
Mer enn 1100 ledere og funksjonærer i Vekst- og attføringsbedrifter har meldt seg
inn i Lederne. Her får du vite hvorfor…

For deg som
går foran

Bli medlem! - det lønner seg!

Enkeltmedlemmets individuelle
behov i sentrum!
Lederne jobber for dine lønns- og arbeidsvilkår innen Vekst- og attføringsbedrifter.
Samtidig ønsker vi å være et springbrett for din videre utvikling.

Lederne har:

Lederne tilbyr:

• Hovedavtale og Lederavtale med NHO Service
(Attføringsbedriftene)
• Hovedavtale og Overenskomst med
Arbeidssamvirkenes Landsforening/ASVL

• Rådgiver i alle regioner
• Trygghet og hjelp til ordnede lønns- og
arbeidsvilkår
• Konkurransedyktige forsikringsordninger
• Attraktiv støtte til Etter- og videreutdanning
• Privatjuridisk advokatbistand

Kontakt oss i
bransjeutvalget:

For informasjon om kontaktpersoner
i regionene, se www.lederne.no
– velg region/avd. bransje

Forsikringer inkl. i kontingenten
Familieulykkesforsikring for hele familien.
(Barn t.o.m. 20 år) Gjelder både på fritid og i arbeid,
med dekning ned til 1 % medisinsk invaliditet.
Ekstradekninger ulykke – inkludert uten kostnad
– for medlem, ektefelle, samboer og barn.
Gruppelivsforsikring for medlem, ektefelle/samboer.

Frivillige forsikringer
Liv- og uføreforsikring – obligatorisk m/reservasjonsrett – en nyttig basisforsikring uten helseerklæring
for medlemmet.

Helseforsikring – Garantert behandling – operasjon
innen 14 dager – undersøkelse – MR – røntgen osv.
Innbo m/Pluss Superdekning - dekker innbo og løsøre
i hjemmet for medlemmet og dennes faste husstand.
Velg mellom 1, 2 eller 3 mill.
Reiseforsikring Gjelder ferie- fritids- og tjenestereiser
for medlemmet og ferie- og fritidsreiser for
medlemmets ektefelle/samboer og hjemmeboende
barn ut det året barnet fyller 20 år - inntil
90 dagers varighet i hele verden.
Barneforsikring – En av de beste barneforsikringene
til rimelig medlemspris.
Private skadeforsikringer – nettbasert –
lave administrative kostnader gir rimelige priser.
Se www.lederne.no for tilbud og pris!

Medlemsfordeler

Bransjeutvalget

Kurs- og kompetansetilbudet I Lederne er gratis for
alle medlemmer. Vi dekker reiseutgifter i tillegg.
Ingen bindingstid.
Se www.lederne.no for sentrale og lokale kurstilbud!
Stønad til Etter- og videreutdanning – støtte til
heltidsutdanning – deltidsutdanning – kortere kurs
- Gjelder fra innmeldingstidspunkt.
Juridisk bistand – ved forhold knyttet til lønns- og
arbeidsvilkår – ved forhold knyttet til forsikringer og
yrkesskade/yrkessykdom etc.
Juridisk bistand – andre rettsområder - Gratis privatjuridisk advokatbistand på inntil 15 timer pr. år.
Juridisk oppslagsverk – tilbud til alle medlemmer – på
din egen nettside – tilgang til alle lover, forskrifter og
oppslagsverk.
Stønader – ved arbeidsledighet/permittering.

• Arbeidsutvalg for medlemmene innen
Vekst- og attføringsbedriftene
• Høringsinstans for høringer relatert til bransjen
• Rådgivende utvalg
• Koordinerer aktiviteter og behandler saker som
er relatert til bransjen
• Avholder bransjerelaterte konferanser

For deg som er mellom
barken og veden

Se bransjens egne nettsider
www.lederne.no – Vekst- og attføringsbedrifter

Lederne er en fag- og interesseorganisasjon for
ledere som kan ha ansvaret for medarbeidere,
økonomiske resultater eller prosjekter
Vi er her for å ivareta dine rettigheter, lære deg faget som leder, utvikle deg som har funksjonærstilling i
Vekst- og attføringsbedrift. Over 17.500 ledende, tekniske og merkantile ansatte har valgt Lederne som
sin partner for individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte.
Lederne ble stiftet i 1910 og er en partipolitisk uavhengig organisasjon. Lederne har tariffavtaler med de
fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende støtte til kurs og etterutdanning,
attraktive forsikringer for medlemmet og familien, juridisk bistand i og økonomisk støtte ved
arbeidsledighet, for å nevne noen av de mange fordelene Ledernes medlemmer har.

Følg oss på:
Storgt. 25, 0184 OSLO

www.lederne.no

Telefon: 22545150

lederne@lederne.no

