Ensam är stark.
När du har många bakom dig.
Försäkringsbolag, crowdfunding och politiska partier
har en sak gemensamt. De bygger alla på idén att det
går att uppnå mer tillsammans än var och en för sig.
Den tanken är också grunden till Kommunal.
Som medlem hos oss får du styrkan av 500 000 medlemmar.
Tillsammans kan vi uträtta stordåd. Vill du vara med?
Läs mer på kommunal.se/medlemskapet

Lättare att välja
arbetsgivare

Med vår tjänst Kollkollen kan du
snabbt kolla om ett företag har
kollektivavtal med Kommunal.
Har företaget det så vet du att
du får schyssta villkor om du
börjar jobba där.

Rättvisa när
det krisar

Balans i livet
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Bättre stämning
på jobbet

Få stöd att tillsammans med
kollegorna påverka arbetsplatsen och era arbetsvillkor,
som att förbättra ert schema,
få arbetskläder och mer personal.

Våra jurister stöttar dig om du till
exempel skulle få en arbetsskada,
riskerar att förlora sjukpenningen
eller behöver hjälp att driva
ett försäkringsärende.
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Bli arbetsplatsombud eller skyddsombud och utvecklas genom utbildningar
och kurser. Är det svårt att hinna åka
iväg på kurs kan du alltid få mer koll,
trygghet och utveckling genom vår
snabba digitala medlemsutbildning
Kommunal Lär dig mer.
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Koll på läget

15 anledningar att vara med i Kommunal
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Större
karriärmöjligheter
Som medlem får du stöd i din
yrkesutveckling. Du får hjälp
att vässa ditt CV, råd kring
kompetensutveckling och tips
inför utvecklingssamtalet.

Vi kan ditt yrke och alla
r egler som gäller. Det gör
att du enkelt kan få koll
på sådant som anställningsvillkor, ob-ersättning och
friskvårdspeng.

Ett schysstare
samhälle

Trygghet
på jobbet

Du har rätt att känna dig
trygg på din arbetsplat
s.
Kollektivavtalet regler
ar
viktiga arbetsvillkor oc
h du
som medlem får stöd.

Tillsammans förhandlar
vi fram bättre arbetsvillkor
i våra branscher. Vi påverkar
också politikerna i frågor
som rör oss, som mer
resurser i välfärden
och jämställda löner.

Lyx i vardagen

Som medlem får du rabatter
och erbjudanden på allt från
resor och friskvård till hemelektronik och kulturupplevelser.
Dessutom har du tillgång till
vårt fördelaktiga
medlemslån.

