Välkommen
som studerandemedlem i

IF Metall och Volvo Verkstadsklubb

Är det snart
dags för jobb?
Utbildar dig till mekaniker, svetsare, cnc-svarvare och ska
praktisera (APU) på något av jobben inom Volvos olika industriarbetsplatser? Du vet väl att om du kan bli medlem i facket
helt utan kostnad under studietiden?
Vad gör facket?
Volvo Verkstadsklubb och IF Metall
arbetar för att alla som arbetar inom
industrin ska behandlas rättvist, få
en bra lön, känna sig trygg i
sin anställning och på sin arbetsmiljö, att kunna påverka
och utvecklas i sitt arbete.
APU
Du som går ett praktiskt
program kanske kommer att
praktisera på en arbetsplats
under din tid i gymnasiet,
så kallad APU (arbetsplatsförlagd utbildning).
APU är en viktig del av
gymnasietiden och kan ge
dig möjlighet att få goda
referenser inför ditt jobbsökande.

du ska lära dig.
Kolla med din lärare eller med de som
är på din APU.
Vad gäller för mig som elev?
Tänk på att du är elev och
inte anställd när du praktiserar. Du ska ha en handledare och dina arbetsuppgifter ska anpassas efter dig
och dina förkunskaper.

“Om du vet
vilka regler
som gäller
kan du
undvika att
bli lurad”

Hur länge ska jag ha
APU?
Du har rätt till APU i sammanlagt 15 veckor i gymnasiet. Ta
reda på om det finns en plan för vad

Grundregeln är att du ska
följa företagets arbetstider.
Däremot ska du inte ha för
långa arbetspass och nattarbete.
Du ska heller inte utsättas
för farliga kemikalier, tunga
lyft eller ensamarbete med
risk för kroppsskada.
Om något ändå händer, kontakta din lärare eller rektor.

Det är rektorn som är ytterst ansvarig
för att det blir rätt.

Varför ska jag gå
med i facket?
Medlemskapet är kostnadsfritt för
dig som studerar. Du får ta del av alla
förmåner vi förhandlat fram och har
möjlighet att påverka förbundet och
via det samhället.

Vilka förmåner har jag?
• Gå fackliga kurser - Där får du
lära dig mer om dina rättigheter
och skyldigheter när du kommer ut i arbetslivet. Att gå facklig
utbildning kostar inget.
•

LO Mervärde – Som medlem
får du del av rabatter och erbjudanden på allt ifrån resor,
friskvård och hemelektronik till
teater och frisörbesök. Vi har
samarbeten över hela landet.

•

Delta i fackliga ktiviteter - Du
är alltid välkommen att delta.
Kontakta klubben för aktuella
händelser.

•

Försäkringar och medlemsförmåner – som medlem får du
en olycksfallsförsäkring och en
kompletterande livförsäkring.
Du kan även teckna förmånliga
tilläggsförsäkringar omfattas av
ytterligare försäkringar via din
avdelning. Du kan hyra fritidsstugor till förmånliga priser både i
Sverige och i Europa.

Vad har jag för nytta av medlemskapet i skolan?
Du kan påverka din arbetsmiljö i
skolan. Tillsammans med övriga
medlemmar i IF Metall på skolan kan
du bilda en skolsektion. Sektionen får
information och stöd från avdelningen, men kan också få bidrag (fråga
avdelningsstyrelsen) för att anordna
aktiviteter och facklig verksamhet.
Har du extrajobb eller feriejobb under
skoltiden kan du få hjälp vid problem
och svar på frågor som rör din arbetsplats.
Kan du vara med i a-kassan?
Som studerandemedlem ingår inte akassa i medlemskapet. Om du arbetar
extra kan du gå med i a-kassan redan
under skoltiden. Du får då betala en
avgift, men ditt medlemskap övergår
till ett fullvärdigt
medlemskap.

Vad händer sen?

När du tagit studenten får du frågan
om du vill fortsätta att vara medlem.
Efter studietidens slut kan du inte
längre vara studerandemedlem,därför
behöver du meddela oss om du ska
fortsätta studera, börja arbeta. Väljer
du då att fortsätta arbeta hos oss får
du möjlighet att bli fullvärdig medlem
och därmed också gå med i IF Metalls
a-kassa.

Här hittar du Volvo Verkstadsklubb
Om du vill komma i kontakt med
någon från Volvo Verkstadsklubb kan
antingen ringa oss eller besöka oss
på expeditionen Vid TK porten, Volvo
Torslanda.

På vår hemsida finner du mer information om ditt fackliga medlemskap
samt kontaktuppgifter till ansvariga
för de olika verksamhetsområdena
om du behöver hjälp.

Telefonnr. 031-59 22 51
Besöksadressen är:
Volvo Verkstadsklubb Göteborg
TK porten, TK2
41878 Göteborg

Besök vår hemsida. Adressen är:
www.volvoverkstadsklubb.se

