


SOM MEDLEM I SEKO i blir du  
starkare på jobbet. Facket är till för 
dig och dina jobbarkompisar. Det 
spelar ingen roll om du är nyanställd 
eller har jobbat i många år, om  
du går på timme eller är inhyrd  
– facket är till för dig och dina  
arbetskamrater.

Som medlem i Seko får du hjälp med 
att hålla kolla på dina rättigheter.  
Vi ser till att allt går rätt till – vare 
sig det gäller din anställning, dina  
arbetstider eller din lön. Har du 
frågor reder vi ut vad som gäller, 
behöver du stöd står vi upp för dig. 
Det gäller från din första dag som 
medlem. 

Facket är du med i för din egen skull, 
men det handlar också om att ställa 
upp för varandra. 

Vi har rättigheter på jobbet där-
för att vi varit starka nog att sluta 
avtal med arbetsgivaren om dem. 
Detsamma gäller lönerna, när vi får 
lönehöjningar beror det inte på att 
arbetsgivaren drabbats av plötslig 
givmildhet. Det beror på att vi varit 
starka nog att få igenom våra krav.

KOM IHÅG – som medlem är du själv 
med och påverkar hur du vill ha det 
på jobbet.

 

               STARK  
          OCH TRYGG PÅ 
        JOBBET!

- Jag fick min fasta anställning tack vare att 
Seko är vaket och har koll på vad som gäller.

Fredrik, Seko-medlem

- Det är en trygghet att alltid kunna vända sig  
till Seko, inte en chans att jag står utanför facket 
i dessa tider.

Mikael, Seko-medlem

- Jag vill att min anställning ska vara så trygg 

som möjligt och jag vill veta att jag har facket i 

ryggen när jag behöver det.

Felicia, Seko-medlem

- Seko är vår förening för att göra det bättre för 
oss jobbar här, självklart är jag medlem!

Mimmi, Seko-medlem
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BLI MEDLEM DIREKT:
Skicka ett sms till 71350 med ordet SEKO följt av 
ett mellanslag och ditt namn – så ringer vi upp 
och fixar resten. 

Du kan också gå direkt in på  
www.seko.se/blimedlem

50 KRONOR I MÅNADEN  
UNDER FÖRSTA HALVÅRET
Som ny medlem i Seko betalar du bara 50 kronor 
per månad det första halvåret, förutsatt att du 
tecknar dig för att betala med autogiro. 


