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Bolla lön med en expert och bli en 
vassare förhandlare på en kvart.

Ny tjänst, nytt jobb, ny på arbetsmarknaden? Eller dags för årets lönesamtal?

Oavsett om du söker en ny tjänst och vill vässa dina argument inför löneförhandlingen eller om du 
känner att din lön egentligen borde vara högre, ger Unionens lönecoachning dig de verktyg och den 
stöttning du behöver.

Du måste vara medlem i Unionen för att använda tjänsten, som du hittar direkt här: 
www.unionen.se/medlemskapet/unionens-lonecoachning 

för alla medlemmar

för seniorer

Välkommen till Unionen Värmlands seniorresor i sommar  
Även för dig som är dagledig medlem 55+ 

RESOR PÅ GÅNG    
 
19 juni VACKRASTE DALARNA 
Med buss tar vi oss rakt upp till vackra Dalarna. På Leksands Knäcke-
brödsfabrik har vi möjlighet att handla knäckebröd, souvenirer, hantverk, 
kakor, godis, sylt, te, kaffe med mera. Vi får ta del av Mor Annas start i 
bagar-stugan där det alltid luktade så härligt!   
Lunch på Restaurang Moskogen, besök på Clas Ohlson i Insjön, värld-
ens största Clas Ohlson-butik. I Nusnäs ser vi hur den fina dalahästen 
tillverkas. Och i Mora får vi tid till eget strövtåg, till exempel till Vasa 
Muséet och Zorn Muséet. Innan avresa hemåt Värmland bjuder vi på 
kaffe & god kaka. 
Pris 400 kr/medlem, 500 kr/ej medlem. Sista anmälningsdag är 8 maj. 
 
20-21 september SKÖRDERESA TILL ÅLAND  
I resan ingår bussresa, båtresa från Stockholm med M/S Cinderella 
inklusive Vikingbuffé och sjöfrukost. Del i insides 2-bäddshytt. Annan 
hyttkategori mot tillägg.  
Vi går iland i Mariehamn där guide möter upp och tar med oss att 
besöka vackra och gedigna gårdar med bevarade traditioner. Hemfärd 
med M/S Rosella till Kapellskär, inklusive bistrobuffé.  
Under bussresan till och från Stockholm har vi go´fikastopp efter vägen. 
För prisinformation och bokning kontakta Christina, se nedan. 
 
BOKNING & MER INFORMATION: Christina Sundén tel 070-374 61 67 
Platserna är begränsade och brukar bli fullsatta väldigt fort. Så boka din plats 
snarast. Anmälan är bindande.

http://www.unionen.se/medlemskapet/unionens-lonecoachning
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Semester
Välkommen till Unionens kostnadsfria  
utbildningsträffar för dig som är chefs-
medlem i Unionen.   

Chefens arbetsmiljöansvar  
ONSDAG 22 maj, kl 9.00-12.00
Som chef har du allt att vinna på att 
ha en god kompetens i systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Om du som ledare 
kan få personalen att må bra kommer du 
att lyckas i ditt chefsuppdrag, även ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv.
 
PLATS: Unionen Värmlands lokaler, 
Bryggaregatan 11 i Karlstad 
 
ANMÄLAN: Obligatorisk anmälan, senast 
7 maj på unionen.se under Kurser och 
aktiviteter. 
 
KONTAKT: kurser.varmland@unionen.se 
eller ombudsman chef Jonas Eriksson 
054-13 70 22 
 
 
COACHANDE FÖRHÅLLNINGS-
SÄTT - FÖR DIG SOM CHEF  
 7 - 8 JUNI, Kungsörstorp   
Ökad motivation, ansvar och utveckling.
Ett coachande förhållningssätt innebär 
att du intar rollen som aktivt lyssnande 
och ställer öppna frågor. Det skapar 
även resultat hos individen, genom ökad 
motivation, ansvar och utveckling. 
PLATS: Kungsörstorps Hotell & Konfe-
rens i Kungsör 
 
ANMÄLAN & MER INFO: Anmälan senast 
11 maj på unionen.se under Kurser och 
aktiviteter. 
 
KONTAKT: ost@unionen.se, 013-24 75 28 
 
 
Lär dig hantera skadligt bruk  
på arbetsplatsen  
TISDAG 9 oktober, kl 13.00-16.30 
Utbildningen riktar sig till dig som vill 
ha en bred grund att stå på och vill kän-
na dig trygg i din roll som chef i frågor 
om skadligt bruk av alkohol, läkemedel, 
spel och illegala droger. 
 
PLATS: Scandic Winn, Karlstad 
 
ANMÄLAN: Obligatorisk anmälan, senast 
25 september på unionen.se under Kurser 
och aktiviteter. 
 
KONTAKT: kurser.varmland@unionen.se 
eller ombudsman chef  
Jonas Eriksson 054-13 70 22 

Fler chefskurser fin
ns på  

unionen.se under Kurser 

och aktiviteter.  

-Målgrupp:  

chef

Maxa snacket 
- Led digitalt! 
Välkommen till ett nytt och intressant 
seminarie om hur du som chef når 
framgång genom digital kommunikation. 
 

TORSDAG 31 maj kl 17.00 - 19.00
Unionen bjuder på fika från kl 16.30  

PLATS: Clarion Hotel Plaza, Karlstad 
ANMÄLAN: senast 17 maj på  

unionen.se/kurser-och-aktiviteter

Karin Zingmark har över 20 års erfarenhet av 
att driva förändring på temat kommunikation 
och ledarskap, senast i rollen som marknads-
chef på Microsoft. Idag är hon en efterfrågad 
föreläsare och strategisk rådgivare.   
Hon kommer under två timmar konkritisera 
både råd och tips till dig som chef. 

för chefsmedlemmar

Räkna ut semesterlön
Här kan du räkna ut semestertill-
lägget du får utöver din ordinarie 
månadslön i samband med att du 
tar ut semester: 
www.unionen.se/rad-och-stod/
rakna-ut-din-semesterlon

Semester är en lagstiftad rätt till ledighet under ett visst antal dagar under 
året. Din rätt till semester regleras i semesterlagen, men även i kollektiv-
avtal och i ditt anställningsavtal. Semestern finns för att du ska kunna få 
tillfälle att vila och återhämta dig.

Räkna ut semesterdagar
Här kan du räkna ut hur många 
semesterdagar du kan ta ut. De 
kan vara betalda eller obetalda: 
www.unionen.se/rad-och-stod/
rakna-ut-dina-semesterdagar

Räkna ut semesterersättning
Här kan du räkna ut din semes-
terersättning. Den är ersättning 
för semesterdagar du inte tagit ut 
när du slutar ett arbete: 
www.unionen.se/rad-och-stod/
rakna-ut-din-semesterersattning

Mer information, råd och stöd 
om vad som gäller för semester 
hittar du på: 
www.unionen.se/rad-och-stod/
om-semester
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B Returadress:
Unionen Värmland
Bryggaregatan 11
653 40 KarlstadPORTO BETALT

Unionen Värmland 
Bryggaregatan 11, 653 40 Karlstad

Unionens AfterWork 2018
Träffa Unionen under lite 
andra former. Kom som 
du är, ensam eller i grupp 
från arbetsplatsen, du är 
lika välkommen!  

för alla medlemmar

Unionen bjuder dig på 
maten, VÄRDE 150 KR, 
dryck ingår ej. Gäller 
endast för Unionens 
medlemmar. 
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Nästa utgivning Augusti 2018

Dag: TISDAGEN den 12 JUNI kl 18–20  
Plats: Nöjesfabriken i Karlstad 
 
Föranmälan: senast 3 juni på 
unionen.se/kurser-och-aktiviteter

vxl 054-13 70 00  
www.unionen.se, varmland@unionen.se

http://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter

