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HVEM KAN BLIVE MEDLEM?
Alle veterinærsygeplejersker, veterinærsygeplejerske-elever eller personer, der arbejder i
sammenlignelige stillinger, kan blive medlem af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening – med
mindre, man er ansat i en stilling, der kræver organisering i et andet fagforbund.
Kontakt os, hvis du er i tvivl.

DET FÅR DU SOM MEDLEM:
Et fagligt fællesskab med andre veterinærsygeplejersker.
De rettigheder, som din overenskomst giver dig.
En direkte telefonlinje, hvis der er noget, du er i tvivl om vedr. dine løn- og
arbejdsforhold.

FØLG OS PÅ FACEBOOK!
På vores Facebook-side kan du udveksle erfaringer med
andre veterinærsygeplejersker, deltage i- eller starte en faglig debat, få kursusinvitationer og meget mere. Klik ”synes
godt om” og modtag alle vores opdateringer direkte på din
egen væg. Husk også at invitere alle dine venner i branchen. Jo flere aktive brugere vi er, des sjovere bliver siden
for os alle. Facebook.com/vspnet.dk er adressen.

Gratis kontrakt-tjek: Husk at sende kontrakten ind til os!
Gratis advokat- og socialrådgiverbistand ved faglige sager og arbejdsskadesager.
Vejledning i, hvordan du søger job.
Vejledning i, hvordan du forhandler din kontrakt på plads.

BLIV AKTIV I VF!

Adgang til alle sider på vspnet.dk, bl.a. de aktuelle lønstatistikker.

Engagerede medlemmer, der har lyst til at gøre en aktiv
indsats i fagforeningens arbejde, er altid mere end velkomne. Der er brug for aktivitet på alle niveauer. Få endnu mere
indflydelse på dine egne og hele fagets forhold: Kontakt os
på vf@forbundet.dk

Udbud af efteruddannelse, f.eks. fagveterinærsygeplejerske-uddannelserne.
Kurser til medlemspris.
Medlemsdemokrati: Mulighed for at vælge medlemmer ind i bestyrelsen.
Mulighed for selv at stille op til valg til bestyrelsen.
Kort vej til din fagforeningsformand, som du altid kan få i tale.
Kort vej til masser af indflydelse på dine egne forhold.
Gruppelivsforsikring.
Fritids-ulykkesforsikring.
LO Plus kortet, som giver rabatter hos f.eks. Alka Forsikring og Inspiration.
Se mere: loplus.dk
Magasinet ”Dyrlægen” gratis ind ad døren 6 gange årligt.
Fagbladet Service, enten elektronisk eller pr. post, 6 gange årligt.
Repræsentanter i Det Faglige Udvalg og Det Lokale Uddannelsesudvalg
for Veterinærsygeplejerske-uddannelsen.
Kontakt til udenlandske foreninger for veterinærsygeplejersker.
Og meget, meget mere…

INDMELDELSE
Indmeldelsesblanketter, priser på medlemskab, medlemsfordele, samt yderligere information, fås på vspnet.dk
eller ved henvendelse på vf@forbundet.dk
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På Veterinærsygeplejerskernes Fagforenings hjemmeside,
vspnet.dk, finder du stillingsannoncer, kursustilbud, faglige
artikler, mulighed for at tilmelde dig et månedligt nyhedsbrev og meget mere. Der er naturligvis også mulighed for
at kontakte fagforeningens bestyrelse direkte via hjemmesiden - og som noget helt nyt, kan du lægge dit CV ind på
siden, hvis du er jobsøgende.
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Veterinærsygeplejerskernes Fagforening er stiftet i 1999. Vi hører under Serviceforbundet,
som er medlem af LO. Det er os, der forhandler overenskomst med Den Danske Dyrlægeforening.
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