– Førstevalget for universitets- og høyskoleutdannede

Tolkene

Tolkene i
Akademikerforbundet
- Vi forstår deg!

Tolkene i Akademikerforbundet

Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) er førstevalget for deg som er tolk. Vi og
våre medlemmer jobber hovedsakelig for tolketjenesten i NAV, i skolevesenet, og i
private og offentlige institusjoner.
Som TiA-medlem tar du del i et faglig fellesskap med fokus på intern
kompetanseøkning og eksternt informasjonsarbeid. Du blir godt ivaretatt av
Akademikerforbundet, samtidig som dine tolkefaglige utfordringer løftes frem i
diskusjoner rundt lønns- og arbeidsforhold.
Akademikerforbundet dekker alle tariffområder, slik at du ikke må bytte forbund
om du endrer ansettelsesforhold. Akademikerforbundet er medlem i Unio, som er
landets nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden.

SOM TIA-MEDLEM FÅR DU
•
•

Tilgang på kompetanseøkende kurs og samlinger
Rådgivning
- Hjelp ved spørsmål/saker innen lønns- og ansettelsesvilkår,
omstilling/omorganisering og konfliktløsing
- Hjelp til forhandlinger

•
•
•
•
•
•

- Juridisk bistand (arbeids- og privatrettslige saker)
Gode forsikringsavtaler
Nyhetsbrevet “Tegn i TiA”
Medlemsbladet “Signaler”
Bankavtale
Delta i et faglig fellesskap
Tilbud om årlig tolkefaglig konferanse

Kontingentsatser:

Pris per år

Yrkesaktive

4.800

Redusert stilling, dvs. 50 % eller mindre

2.400

Pensjonister

500

Studenter og arbeidsledige

300

Ev. forsikringspremier kommer i tillegg til kontingenten

”

Vi står på skuldrene til pionerene som startet en
forening for tolker for over 40 år siden. Vi i TiA
forstår deg - bli med å ta ett steg videre så vi
sammen kan bygge et sterkt fagfellesskap og skape
mulighetene for en enda bedre og sterkere
profesjon.
Mariann Eidberg
Leder for TiA

Vi jobber for:
•

at tolkene skal få bedre lønns- og arbeidsvilkår

•

at du som tolk har en egen tillitsvalgt å kontakte
ved behov

•

å få innpass i relevante fora

•

å være tolkenes stemme i høringer og den offentlige
debatten

•

en profesjonalisering av tolkeyrket og heving av
tolkeprofesjonens status

•

kontinuerlig kompetanseheving, og at denne skal
lønne seg

Styret i TiA
Leder:

Mariann Eidberg

Nestleder:

Helge Edland

Styremedlem:

Kathrine Goborg Rehder

mariann.eidberg@akademikerforbundet.no

helge.edland@akademikerforbundet.no

Les mer på akademikerforbundet.no/tia

Et av tretten forbund i

Meld deg inn på:
akademikerforbundet.no

Tolkene

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

