– Førstevalget for universitets- og høyskoleutdannede

NAV

Akademikerforbundet i
NAV

Akademikerforbundet i NAV
Akademikerforbundet arbeider for at utdanning skal lønne seg for de som jobber i
NAV. Vi vil løfte frem din kompetanse som en verdi i NAV og arbeide for at ansatte med høyere utdannelse er lønnsledende innen sitt felt i virksomheten.
Akademikerforbundet arbeider også for et utdanningsløft i NAV. Vi mener utdanning er veien å gå hvis velferdsforvaltningen skal ha den kompetansen som
trengs for å gi kvalifisert bistand til de som trenger det.
Akademikerforbundet har tillitsvalgte på alle nivåer i NAV, som jobber kontinuerlig for at du som medlem skal bli hørt og ivaretatt. Akademikerforbundet har også
eget NAV-utvalg som fremmer våre saker overfor arbeidsgiver sentralt.

MEDLEMSFORDELER
•

Rådgivning
− Hjelp ved spørsmål/saker innen lønns- og ansettelsesvilkår,
omstilling/omorganisering og konfliktløsning
− Hjelp til forhandlinger
− Juridisk bistand (arbeidsrettslige og privatrettslige saker)
− Pensjonsrådgivning

•

Gode forsikringsavtaler

•

Variert kurstilbud

•

Medlemsbladet “Signaler”

•

Bankavtale

•

Delta i et kunnskapsrikt nettverk

Kontingentsatser:

Pris per år

Yrkesaktive

4.800,-

Redusert stilling, dvs. 50 % eller mindre

2.400,-

Pensjonister

500,-

Studenter og ikke-yrkesaktiv

300,-

Ev. forsikringspremier kommer i tillegg til kontingenten

”

Du velger Akademikerforbundet i NAV
dersom du ønsker et forbund som er interessert
i din kompetanse som en verdi i arbeidslivet, og
gir deg kort vei til hjelp når det gelder.
Catrine Rosanoff Aronsen
Hovedtillitsvalgt for Unio i NAV

Vi jobber for:
•
•
•
•
•
•
•
•

at dine rettigheter blir ivaretatt som ansatt i NAV (kommunalt og statlig)
en god organisering av spesialenheter
at den ansattes perspektiv skal vektlegges i digitaliseringen av NAV
tettere partnerskap med kommunene
at din utdanning skal gi uttelling i lønnsforhandlinger
økt og riktig bruk av internt arbeidsmarked ved omstilling
å øke kunnskapen om egen pensjonsrettighet
å øke kunnskapen om arealkonseptet

Rådgivende utvalg for NAV 2020-2022
Leder:

Catrine Rosanof Aronsen

Sekretær:

Siri O. Odden

Utvalgsmedlem:

Kari Trosten

Utvalgsmedlem:

Solveig Grene Seipæjærvi

Utvalgsmedlem:

Monica Myhre

Utvalgsmedlem:

Astri Bonesmo Holm

Catrine.rosandoff.aronsen2@nav.no

so@akademikerforbundet.no

Et av tretten forbund i

Meld deg inn på:

akademikerforbundet.no

NAV

Kontakt:
21 02 33 64 / post@akademikerforbundet.no /
Tollbugt. 35, 0157 Oslo / akademikerforbundet.no /

