u n d er
värvningen
(fo rts.)

Vill du bli en ännu
vassare värvare?

Kolla in fler tips på
kommunal.se/varvningsguiden

Hjälp till att fylla i ansökan
Vi lever i en stressad värld. Det kan
vara skönt att i lugn och ro tillsammans
fylla i medlemsansökan. Om något
känns oklart, så kan ni lösa det där och
då. Självklart måste du respektera om
någon vill sköta ansökan själv, men du
kan alltid börja med att fråga om de
vill ha hjälp.

Om ni inte hinner med
Om personen du pratat med måste
skynda vidare, eller om den är
intresserad men inte redo att bli
medlem, då kan du skicka ett tips-sms
så kommer personen istället bli uppringd vid ett annat tillfälle. Kolla bara
först att personen t ycker att det är
okej att vi ringer upp.
Så här gör du:
Skriv ”Tipsa” följt av mellanslag och
namn, mobilnummer och mejladressen
till personen. Skicka det till 71140.
Klart!

efter
värvningen
Smarta verktyg
för medlemmar
Det är lätt att glömma bort värdet av
medlemskapet när livet rullar på.
Påminn gärna dina kollegor om alla de
tjänster som medlemmar har tillgång till.
Som vårt jobbsökarverktyg Trampolin,
tjänsten Kollkollen där du kan se om
en arbetsgivare har kollektivavtal och
vår SMS-prenumeration på månadens
medlemserbjudande.

Återkoppla
Det är omöjligt att vara expert på allt.
Är det en fråga du inte vet svaret på
under ett samtal, be att få återkomma
med information. Att du tar dig tid att
ta reda på vad som gäller och sedan
återkommer – det visar på omtanke
och engagemang.

värvningsguiden
Några smarta råd
till dig som ska värva

Dags att värva?
I den här guiden får du
praktiska tips och saker
att tänka på i varje steg
av värvningsprocessen.
Och glöm inte att det
du gör är fantastiskt.
Tack vare dig kan
Kommunal växa och
bli ännu starkare.
Lycka till!

före
värvningen

Smarta saker att ha med sig
Det du har i huvudet hänger ju alltid
med när du värvar på arbetsplatsen.
Men glöm inte att ta med rätt saker
också, för att maxa värvningssamtalet:
• Intresseblock
• ”14 anledningar”-foldern
• ”Kommunal på 10 sekunder”-foldern
• Din mobil

Praktiska länkar att
spara i mobilen
På Kommunals sajt hittar du flera sidor
som gör värvandet smidigare. Spara
dem som favoriter, så hittar du dem
snabbt och enkelt när du värvar:
• Medlemsansökan
kommunal.se/bli-medlem
• Intresseanmälan
kommunal.se/intresse
• Värvningstips
kommunal.se/varvningsguiden
• Och numret till SMS-tips – 71140

u n d er
värvningen
Våga ställa frågan
En vanlig anledning till att människor
inte är medlemmar är helt enkelt att
ingen ställt frågan. Glöm inte att ge
alla chansen att gå med. Det är schysst.

Utnyttja värvartrappan
Värvartrappan ger ännu fler tips på
hur du kan ta kontakt, lyssna in behov,
stämma av och avsluta. Du som har
tillgång till Insidan kan läsa mer där.

Pejla läget på arbetsplatsen
Fundera kring vad som händer just nu
på jobbet. Är det många som skulle
vilja ha heltidsanställning? Har ni
många sommarvikarier på väg in?
Kanske är det dags att förhandla nytt
kollektivavtal? Att ta en titt på nuläget
kan ge dig en idé om vem som behöver
Kommunal lite extra.

Utgå från dig själv
Stanna upp och tänk tillbaka: Hur blev
jag medlem? Vad gjorde mig intresserad? Dela med dig av din egen upplevelse, så har du kommit en bra bit på
vägen i hur du kan beskriva medlemskapet.

Berätta om våra fackliga
framgångar
Det fackliga arbetet pågår hela tiden
och du är en del i det. Kanske har du
och dina arbetskamrater fått till en
förändring på er arbetsplats? Har du
ingen egen facklig framgång att berätta
om så hittar du många bra exempel
på kommunal.se/framgangsladan.
Dela gärna dessa när du träffar
potentiella medlemmar, så att de ser
nyttan av att vara med i Kommunal.

