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”Jag fick frågan om jag ville vara med
och kände att jag hade något att
bidra med. I dag jobbar jag med
löner, jämställdhet, utbrändhet
och fungerar som stöd i
personliga samtal.”
C a m I l l a Sva n St r ö m
Klubbstyrelsen Dell

Som medlem i Unionen kan du vara med
och påverka och förbättra i frågor som
engagerar dig på jobbet. Bli arbetsplatsombud, arbetsmiljöombud eller bilda en
Unionenklubb. Det finns mycket att tjäna –
för dig personligen, dina kollegor och din
arbetsplats. Du får insyn och inflytande
över verksamheten och villkoren – rena rama
röntgenblicken och tankekraften – och skaffar
dig erfarenheter och kunskaper om arbetslivet
och dig själv som du har nytta av i ditt vanliga jobb.
Läs mer på

www.unionen.se/uppdrag
Eller sms:a
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MÅNADENS SNACKIS

Från digital till
fysisk butik
Allt fler nätbutiker öppnar upp fysiska butiker. Adlibris,
och nu senast Ellos, är två exempel på denna växande trend.

Varför öppnade ni en fysisk butik?

Isabel Rodrigo
Sverigechef,
Adlibris

– Vi utforskar hela tiden nya kanaler
för att möta våra kunder. Som näthandel ville vi komma in med ett nytt
perspektiv och skapa en nytänkande,
inspirerande bokhandel med samma
låga priser som vi har på nätet.

Carina Ladow
Inköps- och
designansvarig,
Ellos

– Det är ett led i att utveckla vårt kommersiella koncept för att attrahera nya
kunder. Vi får möjlighet att presentera
vårt fantastiska erbjudande inom Ellos
Home i ett sammanhang som berör alla
sinnen. Och Mall of Scandinavia är en
fantastisk galleria.

Fakta: Fysisk e-handel
✓ Adlibris är Nordens största bokhandel
på nätet. 2015 tog man steget in i den
fysiska världen och öppnarde butiken
Adlibris Marknad på Regeringsgatan 55 i
centrala Stockholm. En viktig del i butikssatsningen är event och att ge läsare
möjlighet att möta sina favoritförfattare.

✓ I september 2016 öppnade Ellos sin
första fysiska butik. Den ligger i Mall of
Scandinavia i Solna och är inriktad på
hem och inredning, men det finns även
en del inom mode och skönhet.

Ansvarig utgivare Tomas Lovén, Unionen Projektansvarig Mikael Sundström mikael.sundstrom@unionen.se
Redaktör Linus Fremin linus.fremin@makeyourmark.se Art Director Markus Hillborg Account Director
Magnus Lindvall magnus.lindvall@makeyourmark.se Project Manager Mia Nilsson mia.nilsson@makeyourmark.se
Tryck Stibo Graphic AS Repro Bildrepro För frågor om innehållet Mikael Sundström inblick@unionen.se
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Omsättningen ökar i
kommunala handeln

I rekordmånga kommuner ökade omsättningen i
detaljhandeln under 2015, enligt nya siffror från
HUI Research. Bäst gick det för Tanums kommun.

Coop storsatsar
på e-handel
Efter nysatsningar på e-handel från
både Ica och Axfood sällar sig nu
konkurrenten Coop till de matjättar
i Sverige som investerar mer i e-handel. Med en ny så kallad darkstore,
alltså ett distributionscenter helt ägnat
åt e-handel, placerat vid Kungens
Kurva i södra Stockholm, ska Coop
växa mer online. Förhoppningen är
att satsningen ska trefaldiga bolagets kapacitet för handel med mat
på nätet.
– Mot bakgrund av Coops starka
tillväxt inom näthandel de senaste
åren är det glädjande att kunna presentera denna nyhet, vilket ger en
kraftigt förstärkt kapacitet och goda
möjligheter att effektivisera detta
viktiga område, säger Sonat BurmanOlsson, vd på Coop Sverige.
Det nya distributionscentret ska dra
i gång under det första halvåret 2017.

Unga driver
e-handeln framåt
Nordiska konsumenter har under
det första halvåret e-handelsköpt för
98,4 miljarder kronor. I genomsnitt
går tre fjärdedelar av konsumtionen
till nationella e-handlare i respektive
land. Det visar Postnords rapport
»E-handel i Norden« för första halvåret 2016. Den konstaterar att det är
de unga som är motorn i e-handlandet.
Störst andel e-handelskonsumenter
finns i Sverige, där e-handeln har
nått en betydande mognadsgrad
med väletablerade aktörer, funge
rande konkurrens och väl utbyggd
infrastruktur för att sköta logistiken,
konstateras det. Nordens mest
e-handlade varor är kläder och skor,
följt av medieprodukter och hemelektronik. Mönstren ser liknande ut i alla
de nordiska länderna.
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Tanum Shoppingcenter i
Bohuslän gjorde att Tanums
kommun hade den starkaste
utvecklingen i Sverige.

D

en fysiska detaljhandeln i Sverige
omsatte 640 miljarder kronor
2015, vilket var en ökning med 5
procent jämfört med 2014. Hela
269 av Sveriges 290 kommuner ökade
sin detaljhandelsomsättning under 2015.
13 kommuner uppvisade oförändrad
omsättning och enbart 9 kommuner
visade en negativ omsättningsutveckling
för 2015.
– Unikt för fjolårets detaljhandel är
att omsättningen minskade i enbart 9 av
Sveriges 290 kommuner. Förklaringen är
de köpstarka hushållen, som håller konsumtionen uppe, i kombination med en
ökande befolkning, säger Michael Cronholm, konsultchef på HUI Research.
Av Sveriges kommuner hade Stock-

holms kommun den högsta omsättningen med cirka 69 miljarder kronor,
vilket motsvarar närmare 11 procent av
omsättningen i riket. Starkast utveckling
hade Tanums kommun med en tillväxt
på 47 procent, motsvarande en ökning
med över 500 miljoner kronor. Solna
och Järfälla kommuner (Stockholms
län) hade en tillväxt på 13 respektive
12 procent, vilket motsvarar över 400
respektive 900 miljoner kronor.
– I Tanum har Tanum Shoppingcenter
öppnat i slutet av år 2014. Köpcentrumet
omfattar 40 000 kvadratmeter och har
rum för ett 60-tal butiker. Detta har i
hög grad bidragit till Tanums kommuns
omsättningsutveckling, säger Michael
Cronholm.

»Det känns spännande när vi kan skapa
underhållning samtidigt som man handlar.«
Det säger Thérèse Lundquist, ansvarig på City Gross
för en »fångstfest« för Pokémon Go-spelare.
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Ikea utreds för antifackliga metoder
Ikea i USA utreds för anti-fackliga metoder och
för att förhindra bildandet av fackklubb på ett
av sina varuhus. På Unionen är man bekymrad
över utvecklingen.

E

tt 30-tal anställda på Ikeas logi
stikavdelning i Stoughton, USA,
har länge försökt bilda fackklubb
och gå med i handelsfacket
United Food and Commercial Workers
Union. I oktober förra året hade det
varit möjligt. Då kunde facket visa att
en majoritet av de anställda ville det,
vilket krävs i USA.
Men Ikea vägrade godkänna klubben. De litade inte på uppgifterna och
ville att den statliga arbetsmarknadsnämnden – National Labor Relations
Board (NLRB) – skulle övervaka en
sluten omröstning. Den genomfördes
27 juni och facket förlorade. De nådde
inte majoritet.

chef på Unionen, har följt frågan med
intresse.
– Ikea är väldigt noga med sin svenska identitet över hela världen gällande
allt i sina varuhus, utom situationen
för de anställda. Klarar man att sälja
produkter som heter Kvarnsten och
Majken utomlands så låter det som en
mindre utmaning att de anställda ges
möjlighet att få en röst inom företaget,
säger han.

För de anställda i USA kan utredningen betyda en lång väntan. NLRB:s
utredningar kan nämligen ta flera
år. Ikea har uttalat att de vill avvakta
utredningen, både gällande resultatet
av omröstningen och anmälningarna
om antifackliga metoder.
Men omröstningen har inte gått
rätt till, menar UFCW och Uni. Och
– Vi är bekymrade och djupt oroliga
företagsledningen i USA utreds nu
över att Ikea inte tycks ha kontroll på
situationen i USA. Föreningsfriheten
för antifackligt arbete av NLRB. Det
är uttryckt i uppförandekoden och är
handlar bland annat om att de som
en viktig del av Ikea. Om företagets
visat sitt stöd för facket har utsatts för
förhör, repressalier, hot om uppsägning chefer i USA struntar i den så måste
och löneavdrag.
man agera tydligt och snabbt, säger
Magnus Kjellsson, internationell
Magnus Kjellsson.

Facebook spårar
kunden in i butiken
Med ett nytt annonsformat ska
Facebook spåra användarna hela
vägen från annons till fysisk butik.
Tanken är att ge fysiska affärer bättre data på effekten av Facebookannonser. Bakgrunden är att det hittills har varit svårt för en butik att
mäta effekten av en annons för en
vara i en fysisk butik på samma sätt
som varit möjligt med annonser för
nätbutiker, där varje klick kan räknas.
Det tänker Facebook ändra på med
ett nytt annonsformat med geografisk koppling. En del av annonsformatet handlar om att annonsköparen
kan visa var närmaste butik för inköp
finns och direkt ge vägbeskrivning.
Men mer intressant är kanske att
annonsen kan spåra användaren
för att se om hen dyker upp i »rätt«
butik efter att ha tittat och klickat på
annonsen.

7

miljoner
Närmare sju miljoner köp har
genomförts med ICA Bankens
kontaktlösa betalningar sedan
starten för drygt ett år sedan.
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NÄR E-HANDELN
TAR ÖVER

E-handeln växer så det knakar. Aldrig har vi handlat så mycket på nätet
som vi gör i dag. Men vad skulle hända med branschen och med dem
som arbetar där om e-handeln stod för hela 30 procent av all handel?
TEXT Anna Liljemalm ILLUSTRATION Nils-Petter Ekwall

A

lla prognoser pekar åt samma håll. I fjol ökade
detaljhandelns internetförsäljning med 19
procent och omsatte 50 miljarder kronor.
Att handla saker på nätet kommer att fortsätta att bli vanligare. Det tror Andreas Svensson,
detaljhandelsanalytiker på HUI Research. Än så länge
är det bokbranschen och elektronikbranschen som har
kommit allra längst.
– När det gäller böcker kan man tillgodogöra sig
samma information på nätet som i en affär. Man behöver inte klämma och känna på boken för att veta
om man vill köpa den. Det är en av förklaringarna
till att vi handlar mycket böcker på nätet, säger
Andreas Svensson.
Han konstaterar också att prisjämförelsesajter som
Pricerunner och Prisjakt eldat på näthandelns framfart
och gjort det lätt för konsumenter att informera sig.
I dag utgör e-handeln 7 procent av den totala detaljhandeln i Sverige. Exkluderas dagligvaruhandeln är
andelen ännu högre och landar på cirka 12 procent.
– Men även i de fall konsumenten väljer att handla
i en fysisk butik startar köpprocessen i väldigt hög
utsträckning på nätet. Konsumenten gör sin research
digitalt och den butik som inte finns på nätet får det

därför tufft att klara sig, säger Andreas Svensson.
Han vill inte gissa med hur många procent e-handeln kommer att växa, men han tror inte att begreppet
e-handel kommer att användas i så många år till.
Det kommer att bli en självklar del av verksamheten.
– Handeln kommer att förändras jättemycket de
kommande tio åren. I dag har man gamla affärsmodeller som man kompletterar med nya digitala verktyg.
I framtiden kommer nya verktyg att styra affärsmodellen. Handeln kommer att transformeras, säger Andreas
Svensson.

Om e-handel stod för 30
procent av all svensk handel
– vad skulle hända med …

… STADEN?
JERKER SÖDERLIND, STADSFORSKARE VID KTH OCH KONSULT:
»Staden förändras ständigt. Redan nu konkurreras
stadskärnornas butiker ut av pubar och restauranger.
Staden blir mer och mer som ett nöjesfält och inte
främst en handelsplats.
På sikt tror jag staden har allt att vinna på e-handeln.
Det kan till och med innebära en renässans för stadslivet. Jag tror nämligen att vi har passerat ett maximum
för antal kvadratmeter handelsytor per invånare. I framtiden kommer många externa köpcentrum att rivas

eller byggas om till lager och administration. Men i
de centrala stadskärnorna, där det är trevligt att vara,
där kommer köpcentrum att byggas om till kontor.
Små företag kommer att flytta in i det som tidigare var
guldbutiken och större företag får kontorslandskap i
MediaMarkts gamla lokaler. Insprängt i kontorshavet
kommer det också att finnas lokal service, såsom frisörer och nagelsalonger. Det blir en blandstad, något som
brukar uppfattas som väldigt attraktivt av invånarna.«
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… HANDELSBRANSCHEN?
ULF JOHANSSON, PROFESSOR I MARKNADSFÖRING
PÅ EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET:
»Jag tror att de fysiska butikerna kommer att förändras kraftigt. De har i princip sett
likadana ut i alla tider, men om man ska locka folk till en affär i framtiden måste det
till något alldeles extra. Man måste erbjuda en upplevelse som gör att folk verkligen vill
komma dit. Annars väljer man helt enkelt att handla på nätet.
En annan utmaning är varumärkesstrategin. Att få kunden att känna igen varumärket
oavsett kanal. I dag är det egentligen bara det exklusiva klädmärket Burberry som lyckats
med det. Flaggskeppsbutiken i London beskrivs som en ›walk in website‹. Den är uppbyggd som en hemsida. Säljaren har tillgång till information om vad du tidigare har köpt
och om du har provat något i butiken så vet de vad du gillat och inte gillat. Den här formen
av databaser ger stora möjligheter, men hittills är det inte så många som utnyttjat det.
De flesta kedjor har påbörjat den digitala omställningen och skaffat nätbutik, men
utvecklingen går långsamt. Ikea är ett bra exempel. De är världsmästare på butiker. Om
de bara lyckas locka folk dit så kan de få dig köpa vad som helst och därför är man inte
jättesugna på att gå över till näthandel. Men även Ikea har insett fördelarna. Det finns
många människor som har långt till närmaste Ikea och då är e-handeln ett fantastiskt
sätt att öka sin kundbas och nå fler. Problemet är bara att sakerna är rätt bökiga att distribuera. Ett garderobssystem hämtar man inte ut på Ica precis.
Överlag måste logistiken bli mycket bättre. Det går snabbt att handla via nätet, men
om det tar lång tid att få hem varorna försvinner fördelen. Om man till exempel beställer
böcker över nätet och behöver dem en vecka senare, men inte får sin leverans i tid – då
väljer kunden bokhandeln nästa gång. 30 procent e-handel låter jättemycket, men om vi
hade haft ett annat sätt att jobba med logistik så hade vi redan varit där. Infrastrukturen
står inför stora utmaningar.«

… DE ANSTÄLLDA?
PETER HELLBERG, 1:E VICE ORDFÖRANDE I UNIONEN:
»Majoriteten av Unionens medlemmar inom handeln arbetar bakom kulisserna. De sköter
planeringen och uppföljningen av försäljningen, till exempel. Det arbetet kommer i stort
sett att vara detsamma om e-handeln ökar. En tydlig trend är i alla fall att arbetstiderna
kommer att förändras. E-handel kan ske när som helst. Morgondagens konsumenter
kommer att förvänta sig att få service på kvällar och helger, kanske till och med dygnet
runt. Det gäller även stödfunktioner som IT. Om systemen kraschar måste någon vara
beredd att rycka in – oavsett vad klockan är. Där har vi inom Unionen en viktig roll att
skydda den enskilde mot för långa arbetstider.
Vissa yrkesgrupper kommer att öka. Det gäller bland annat
logistikerna som planerar hur varorna skickas. Att göra kontakten mellan leverantör och kund så smidig som möjligt är en
avancerad arbetsuppgift. Jag tror att företagen kan tjäna
mycket pengar på att anställa duktiga personer som
samordnar transporterna på ett smart sätt.
Jag tror också att synen på butiker kommer att
förändras. Framtidens butiker kommer att fungera
som showrooms för e-butiken. Deras främsta syfte
kommer att vara att locka kunder till webbshopen. Redan nu testar många sin nya mobiltelefon eller kamera i en elektronikbutik och beställer
sedan över nätet. Kraven på kundservice kommer
också att öka. Man kommer förvänta sig samma
bemötande över nätet som man får i butik.«
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Hållbara köpcentrum

I takt med att hållbarhetsperspektiv blir allt viktigare inom
handeln miljöcertifieras allt fler svenska köpcentrum.
TEXT Henrik Sahl Johansson ILLUSTRATION Martin Nicolausson

A

tt väga in hållbarhetsperspektiv i planerna för
nya byggnader har blivit en naturlig del när nya
köpcentrum uppförs. Flera av de köpcentrum
som byggts i Sverige under de senaste åren har
miljöcertifierats enligt den globala miljö- och hållbarhetsstandarden BREEAM, som har utfärdat fler än 500 000
certifikat i 77 länder.
Fastighetsbolaget Citycon har miljöcertifierat tre av sina nio köpcentrum
med BREEAM In-Use, ett certifikat som
ges till befintliga byggnader. Det gör dem
till det köpcentrumbolag i Norden som
har flest BREEAM-certifikat.
– In-Use-certifikatet tar hänsyn både till miljön och
påverkan från organisationen, hur man arbetar med anläggningar och så vidare. Det är både en kvalitetsstämpel
och ett kvitto på att vi gör rätt, säger Magnus Åkesson,
regionchef på Citycon.

på miljöfrågor och kunskapen som ökat, säger Magnus
Åkesson.
När Mall of Scandinavia öppnade i fjol satsade man
stort på hållbarhetsarbetet. Genom att bland annat optimera energiförbrukning och vattenanvändning uppnådde
man standarden för BREEAM:s Excellent-certifikat, som
ett av ytterst få köpcentrum i Europa.
Per Ronnevik, Director of Development på Unibail-Rodamco Nordic, menar att hela projektet har genomsyrats
av en önskan att minimera miljö- och
klimatpåverkan. Förutom de rena miljövinsterna finns det flera fördelar med att
ha en hög miljöklassificering, tycker han.
– Investerare och hyresgäster kan känna sig trygga vid
en investering att centrumet håller högsta klass avseende
miljö och kvalitet, vilket är en konkurrensfördel. För den
enskilda besökaren är klassificeringssystemet i sig oftast
okänt men hen får vid besöket ta del av den service som
delvis föranletts av klassificeringen, säger Per Ronnevik.
– Exempelvis skyddad cykelparkering nära entréerna,
realtidsinformation inne i centrumet kring avgångar för
de kommunala färdmedlen i närheten samt ett intelligent
parkeringsledningssystem för att snabbt hitta en ledig plats
för bilen.

»Man vill ha så lite
klimatpåverkan
som möjligt.«

Han menar att den ökande viljan att göra köpcentrum
mer hållbara både handlar om en värderingsförändring
och om nya förutsättningar.
– Omställningen till mer hållbarhet är ett kontinuerligt
arbete som de flesta byggbolag gör, man vill ha en så liten
klimatpåverkan som möjligt. Framför allt är det synsättet
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KRÖNIKA

Framtidens kundklubb
»Förändringen ligger i att vi, de kupongklippande,
förutsägbara och trogna kunderna, tyvärr är utdöende.«

J

a möjligen, om den har ett Pokéstop, tänker du kanske lite
bittert. Och du har alldeles rätt, de kommande storkonsumenterna, the Millennials, älskar spel i alla former. Men
de är också fruktansvärt ombytliga, det var sannolikt månader
sedan de fångade sin sista Pidgey.
För att kunna sia om framtidens kundklubb kan det vara
bra att dra sig till minnes varför kundklubben startades från
början. Kanske tog ditt företag ett stort steg när de övergav
det fysiska stämpelkortet och i stället stolta skickade ut medlemskort i plast till sin kunder. Nu är vårt varumärke top-of-mind varje gång kunden öppnar sin
plånbok, tänkte ni kanske belåtet. Ni lärde er
snart att nyckeln till en framgångsrik kundklubb är att få kunderna att handla oftare,
handla för mer och stanna kvar längre som
kund. Här kommer då lite goda nyheter,
detta stämmer fortfarande. Det är dock typ
det enda som stämmer.
Förändringen ligger i att vi, de kupongklippande, förutsägbara och trogna kunderna, tyvärr är utdöende. Framtidens kunder
är en annan sort. De tillhör varförgenerationen. De ifrågasätter allt och uttrycker sig
ofta i enordsmeningar av typen – orka. De
är vana att bli körda till och från fotbollsträ-

ningen, trots att de har fyllt 22 år. Deras auktoriteter och förebilder hittas i sociala medier och de upplever en nära dödenupplevelse om mobilen är försvunnen i mer än fem minuter.
De är kinkiga, krävande och tar ingen skit. 70 procent av the
Millennials säger att kundbemötandet är viktigare än ett lågt
pris. De förväntar sig att bli servade dygnet runt och att deras
kundupplevelse ska vara perfekt och sömlös. De anser det vara
fullständigt självklart att du som företag vet vad de vill ha och
exakt när. De går gärna med i kundklubbar, men hoppar av direkt om det blir för jobbigt att ansluta sig. Orka.

Amanda Undin
Konsult inom kundklubbar och CRM.

Så några enkla råd till dig som planerar för
framtidens kundklubb. Investera i ett badass CRM-system. Krångla inte till det. Tänk
360 grader på riktigt. Detaljhandels hjärta
är digitalt, skriver man i Handelstrender
2016 och framtidens kundklubb bor i alla
hörn av ditt företag, från ert CSR-arbete till
reklamationen av ett par skor via Facebook
mitt i natten.
Alla kundtjänster måste vara öppna dygnet runt. Det blir ett skifte från kundinsikt
till kundprognos, där du som företag vet
vad kunden behöver redan innan hen ens
vet det själv. Välkommen till curlingkundklubben anno 2030.

KOMPETENS

Sitt inte still!

Tre träningstips för kontorsfolk:

1

Ställ dig upp och rör
på dig lite minst en gång
i timmen. För hälsan är
det lika viktigt att minska
den stillasittande tiden som
att börja träna. Bara genom
att resa på dig oftare kan du
få stora hälsoeffekter som
minskat midjemått och
mindre risk för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.
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2

Kör lite pausgympa.
Det tar bara någon minut
att få i gång blodcirkulationen och mjuka upp musklerna. Rulla på axlarna, böj dig åt
olika håll, vrid och luta huvudet
åt sidorna. Tryck hakan långt
bak så motverkar du gamnacke.
Övningarna kommer att lösa
upp spänningar, förebygga värk
och göra dig piggare.

3

Ta en walk-andtalk utomhus. Prova
att starta nästa möte
med en liten promenad där
ni diskuterar dagens ämne.
Sedan kan ni fortsätta mötet
inomhus och skriva ned det
ni kommit fram till. Att röra
på sig utomhus gör att stresshormonerna går ned och du
blir mer avslappnad.

SOFIA ÅHMAN

är träningsexpert i tvprogrammet »Go'
kväll« och
författare
av boken »Nystart –
starkare, friskare, piggare med enkel träning«.

FÖRDEL

Nyheter och erbjudanden för just din bransch.

PROFESSIONELL
YRKESRÅDGIVNING

Är du intressant
på LinkedIn?
Har du en LinkedIn-profil som
sticker ut, skapar intresse och gör
att du blir hittad? Är du osäker finns
nu chansen att få feedback på din
LinkedIn-profil. En bra uppbyggd
LinkedIn-profil är extra viktigt när du
aktivt söker jobb eller är öppen för
att bli handplockad till en ny tjänst,
eftersom många arbetsgivare och
rekryteringsföretag kommer att läsa
din LinkedIn-profil vid en rekrytering.
Tillsammans med Newstarts erfarna
karriärcoacher erbjuder Unionen

just nu granskning av din LinkedInprofil, webinarier och en bokrabatt
som hjälper dig att sticka ut, skapa
intresse och bygga ditt personliga
varumärke på LinkedIn. På kort tid
får du en övergripande bild av hur
bra din profil är och vad som behöver
förbättras för att du ska nå dina mål.
Läs mer om LinkedIngranskningen
på: unionen.se/medlemskapet/
medlemsformaner/linkedingranskning

Vi rättar ditt engelskspråkiga cv
Engelskspråkiga chefer och rekryterare
och internationella företag med engelska
som koncernspråk blir allt vanligare i Sverige. Därför har du nu möjlighet att få ditt
engelskspråkiga cv riktat till den svenska
arbetsmarknaden granskat av oss. Vi ser
över dina ordval och uttryck så du slipper
onödiga språkliga missar.
Sedan tidigare finns möjlighet för
medlemmar att kostnadsfritt få sitt
svenska cv granskat. Sök på »cvgranskning« på unionen.se för
att få mer information.

Vet du vilket som är ditt nästa karriärsteg och hur du tar det? Som medlem i
Unionen får du 20 minuters kostnadsfri
telefonrådgivning med en rekryterare
inom din bransch. Rekryteraren kan
hjälpa dig med branschspecifika frågor
som till exempel: »Vilka jobb kan jag söka
med min kompetens och mina erfarenheter?« eller: »Jag vet vad jag vill, men
vilka kompetenser och erfarenheter
behöver jag skaffa mig för att nå dit?«
För att bli uppringd, anmäl dig och
registrera dina uppgifter på
unionen.workmint.com/

DIPLOMA UTBILDNING
Utveckla din karriär. Genom Unionens
avtal med Diploma Utbildning får du
kraftig rabatt på onlinebaserade utbildningar från ledande utbildningsbolag. Du
hittar kurser inom ekonomi, försäljning,
juridik, kommunikation, kundvård, ledarskap och marknadsföring, till priset 595
kr per utbildning, oavsett tidigare pris.
Med onlineutbildningar väljer du
själv när i veckan och på dygnet du vill
vidareutbilda dig. Du har tillgång till dem
via dator, läsplatta eller mobil och kan
pausa och repetera kursen så mycket
du vill och behöver. När du har genomfört utbildningen har du möjlighet att få
ett diplom som du kan lägga till ditt cv.
Du hittar mer information på
unionen.diplomautbildning.se
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VÄRDE
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Värva en kompis.
Välj varsin premie.
Har du en kompis, kollega, affärskontakt eller
granne som inte är med i Unionen än? Värva
din kompis så bjuder vi er på en värvningspremie respektive välkomstpresent, värde
100 kr per person. Välj mellan böcker, badhanddukar, solcellsladdare, Unionenparaply
m m – eller att vi istället skänker 100 kr till
SOS Barnbyar.
Läs mer och värva på
www.unionen.se/kompis

RSON

De 3 första månaderna är dessutom gratis
för den nya medlemmen, värde upp till 675 kr
eller 1.125 kr (exkl moms) för egenföretagare.
Erbjudandet gäller när du värvar en
yrkesverksam eller egenföretagarmedlem
(inte student- eller pensionärsmedlem).

