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Teknikens akademiker är människorna
bakom tekniken. Blickarna vänds mot oss,
när vår tids stora problem ska lösas. TEK
erbjuder sina medlemmar intressebevakning,
karriärstöd och gemenskap. Vi är omkring
75 000 diplomingenjörer, arkitekter och
motsvarande högskoleutbildade samt
studerande inom dessa branscher.
Som tekniskt kunnig, högt utbildad person
förtjänar du det bästa. TEKs medlemsservice
är baserad på expertis som vi skaffat genom
undersökningar och erfarenhet. Tjänster
stöder ditt välmående och framgång i din
karriär.

Som medlem i TEK är du med att
skapa ett bättre arbetsliv och samhälle
Visste du att bland annat semesterpenning, föräldraledigheter med
lön och lön för sjukdomstid inte utgår från lagen? Dessa villkor i
arbetsförhållandet baserar sig på kollektivavtalet. Vi representerar
dig i kollektivavtalsförhandlingarna. Därtill drivs dina intressen på arbetsplatserna av förtroendemän, företags- och lokala föreningar som
stöds av experter från TEK och andra förbund inom Akava.
Som medlem stöder du TEKs arbete inom samhällspåverkan, till exempel utvecklingen av den högre utbildningen och kunnandet inom
teknik, uppmuntran åt unga för att söka sig till teknikbranschen,
jämlikhet i arbetslivet samt uppbyggandet av ett hållbart samhälle
med hjälp av teknologi.

Arbetslivets viktigaste försäkringar
Arbetslivets mest värdefulla
experttjänster finns här för dig
•

Lag och anställning – Kontakta TEKs jurister i arbetsrelaterade
ärenden då du behöver juridisk rådgivning. Du kan till exempel
låta kontrollera ditt anställnings- eller chefsavtal och du får stöd
under samarbetsförhandlingar.

•

Löner - Använd vår webbtjänst Löneräknare för att kontrollera
hur mycket andra TEK-medlemmar i samma ställning tjänar eller
förbered dig inför kommande löneförhandlingar med hjälp av TEKs
lönerådgivning.

•

•

Karriär och arbetsplatser - som full medlem får du stöd av din
handledare när du söker jobb, vill diskutera din karriär eller hur
du skulle kunna utveckla ditt kunnande. Olika verktyg står till ditt
förfogande.
Företagande - För företagare erbjuder vi personlig rådgivning av
experter och jurister som specialiserat sig på företagande samt
värdefulla förmåner, utbildning, nätverk, evenemang och verktyg.

•

KOKO-kassan för högt utbildade – I regel hör alla TEKs ordinarie
medlemmar med löntagaranställning till denna kassa.

•

Ansvars- och rättsskyddsförsäkring är i kraft för löntagare och
ensamföretagare.

Nätverk och utbildningar
•

Handledda och självständiga kurser till stöd för din
karriärutveckling – från utveckling av din LinkedIn-profil till
världsförbättring.

•

Vid karriärskvällar och -webbinarier får du höra kända talare
hålla föredrag till exempel om yrkeskarriärer, arbetssökning,
välbefinnande och arbetslivserfarenhet.

•

Under TEKs vetenskapsdagar föds intresset för teknik genom
att göra själv. Vid vetenskapspunkterna får barn och vuxna prova
olika områden inom teknik.

•

TEKs lokalföreningar och otaliga klubbar erbjuder möjlighet att
vidga sitt nätverk och njuta av en hobby i trevligt sällskap i hela
Finland.

•

TEK Lounge till ditt förfogande på teknologcampus i Tammerfors
och Villmanstrand samt på TEK:s kontor i Böle.

Värdefulla förmåner
• Heltti Oy:s HuoliLinja är mental hälsoservice i synnerhet i svåra
situationer på jobbet och vid förändringar.
• Danske Bank ger bl.a. mindre marginal vid bostadslån, förmåner
för investeringstjänster samt avgiftsfritt aktiespararkonto.
• Kaleva ger Finlands förmånligaste livförsäkring.
• Pohjola Försäkring ger förmåner för reseförsäkringar samt nya
hem- och familjeförsäkringar.
• Företagarna i Finlands breda servicepaket till priset 95 euro per
år.
• Faktureringsservicen UKKO.fi samt servicen OP Lättföretagare
ger 20 % rabatt och Holvis företagskontopaket avgiftsfritt de tre
första månaderna.
• Hyresstugor till medlemsförmånspriser runtom i Finland.
• På Member+ -medlemsförmånsportalen hittar du fler rabatter på
bland annat resor, hobbyaktiviteter och välbefinnande.

Du kan ansluta dig till TEK via TFiF
Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF) är en självständig riksomfattande , svenskspråkig intresseförening för diplomingenjörer, arkitekter,
naturvetare samt studerande. Som TFiF/TEK-medlem kommer du i åtnjutande av förmånerna du har som TEK-medlem men får även tillgång
till medlemsförmåner och ett nätverk på över 4 500 medlemmar via
TFiF. Läs mera och anslut dig som TFiF/TEK-medlem på www.tfif.fi

TEK på webben: www.tek.fi/sv
TEK-tidningen: lehti.tek.fi
Medlemsportal: oma.tek.fi
TEK i some:

TEKs lokala kontor:
Tammerfors, Villmanstrand,
Åleoborg, Åbo och Vasa

Alla service och förmåner:
www.tek.fi/sv/service
Bli TFiF/TEK-medlem:
www.tfif.fi > bli medlem

