
GODE GRUNDE TIL MEDLEMSKAB 

 
DE BEDSTE ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 
For at både du og dine kolleger kan få de bedst mulige arbejds- og ansættelsesforhold,  
er det vigtigt, at alle er medlemmer af fagforeningen, som forhandler de overenskomstmæssige gode hjem til kollegerne 
 
EN FAGLIG SAG- INGEN EKSTRA UDGIFTER 
Når du skal vurdere, om du vil melde dig ind i en fagforening, er det værd at tage med, at man hurtigt kan få 
kontingentudgifterne hjem, hvis uheldet er ude, og du får brug for faglig juridisk bistand 
 
Det er en kortsigtet gevinst ved ikke at være medlem af en fagforening, som har forhandlingsretten til overenskomsten 
 
Overenskomsten omfatter alle på arbejdspladsen, men det er kun medlemmerne som kan få ført evt. sager igennem 
overenskomst systemet. Ikke-medlemmer må selv fører evt. sager civilretsligt 
 
Hvis du selv skal betale en advokat i forbindelse med f.eks. en afskedigelsessag, kan udgifterne hurtigt løbe op i, hvad der vil 
svare til flere års kontingentindbetalinger 
 
SAMMEN STÅR MAN STÆRKT- ARBEJDSGIVERNE STÅR OGSÅ SA MMEN 
Selv arbejdsgiverne har slået sig sammen i foreninger. Dette er et af de bedste argumenter for, at de ansatte også bør 
organisere sig i en fagforening. Arbejdsgiverne ved også, at man bliver stærkere af at stå sammen 
 
ET MEDLEMSKAB GIVER STØRRE TRYGHED OG BEDRE RAMMER 
Et medlemskab af fagforening gør dig stærkere og giver dig mere frihed, fordi et medlemskab giver dig større tryghed og 
bedre rammer for dit arbejdsliv 
 

PARTIPOLITISK UAFHÆNGIG 
TL er en partipolitisk uafhængig fagforening, hvor alle kan komme til orde og blive hørt 
 
KORT VEJ TIL BESLUTNINGERNE 
TL har den størrelse som forbund, at der er meget kort vej mellem det enkelte medlem, afdeling og TL’s politiske ledelse 
 
FAGLIGT FÆLLESSKAB 
TL er det faglige fællesskab indenfor teknik, design, formgivning og konstruktion, hvor du gennem information, presse og 
kolleger opnår det bredeste faglige fællesskab og kan deltage i TL’s arrangementer 
 
TL SYDVEST, ESBJERG ER DIN LOKALE FAGFORENING OG A- KASSE 
 
LANGE LOKALE ÅBNINGSTIDER  
- lang mandag åbningstid i Aabenraa kl. 10 - 17 
- lang torsdag åbningstid i Esbjerg kl. 10 - 17 
- passer de tider dig ikke, så kan også du lave aftaler udenfor normal åbningstid – 76 10 46 00 / 76 10 46 06 
- faglig hotline 70 11 13 15 – kl. 8.00 – 10.00 & 15.00 – 17.00 (mandag – fredag) 
 
TJEN DIT KONTINGENT HJEM 
- LO Plus (elektronik og telefoner, lånemuligheder, tøj og meget andet) 
- Forbrugsforeningen af 1886 (dagligvarer, telefoni, brændstof og meget andet) 
- ALKA famillie-, ledigheds- og lønforsikring mv. 
- tjenestemændenes forsikring 
- PFA gruppelivsordning via dit kontingent 
- PFA helbredssikring 
- rabat på fagbladet Ingeniøren 
- rabat hos Folkeferie (ferie tilbud i Danmark og Europa) 
- advokathjælp DAHL og Buch & Baruah i private sager med gode rabatter – bestil tid gennem TL 76 10 46 00 / 76 10 46 06 
- 25 % rabat på arrangementer igennem Sydvestjysk Folkeuniversitet 
 
ANDRE GODE TILBUD 
- bliv gratis medlem i 3 måneder hvis du ikke tidl. har været medlem af en fagforening 
- deltagelse i lodtrækning om billetter til Sønderjyske i ishockey og fodbold 
- medlemsbladet Teknikeren 6 gange om året 
- det lokale nyhedsbrev 
- kurser for arbejdsmiljø- og tillidsmandsrepræsentanter 
- kursus i lønforhandling 
- kurser i job- og praktikpladssøgning og CV tjek 
- kompetence- og karriererådgivning – bestil tid ved en uddannelseskonsulent som er i Esbjerg én gang i måneden 
- målrettet lønstatistik for teknikere, designere, teknologer og konstruktører 



- landdækkende brancheudvalg indenfor 16 fag 
- lokale faglige og sociale arrangementer tilpasset medlemmernes behov og ønsker 
- jobformidling 
- elektronisk nyhedsbreve 
- ”Mit TL” – dit personlige univers på tl.dk (TL’s lønberegner, guide i kompetence & karriereudvikling, stressportal mv.) 
- lokal fagforening i både Esbjerg og Aabenraa 
- lokal A-kasse – optjening af retten til dagpenge/efterløn 
- konfliktunderstøttelse 
- arbejder du som selvstændig eller freelance, så har TL freelancebureauet Teknik & Design 
- rentefrit lån medens du venter på udbetalingen fra LG hvis din arbejdsgiver er gået konkurs 
 
FOKUS PÅ DIT JOB 
- løn og ansættelsesforhold 
- hjælp til udarbejdelse af ansøgning og CV 
- lønforhold 
- juridisk hjælp og personlig rådgivning samt hurtig sagsbehandling i det fagretlige system 
- hjælp ved arbejdsskade eller arbejdsbetinget lidelse 
- socialrådgivning i forhold til arbejdslivet 
- forhandlingspart omkring overenskomster 
- branchekendskab – faglige netværk 
- understøtter arbejdsmiljø– og tillidsrepræsentantens arbejde 
- hjælp i forbindelse med evt. sygesamtaler 
 
OVERENSKOMST GODER 
- regler om lønfastsættelse og ret til lønforhandling 
- pension 
- regler for arbejdstid og betaling for overarbejde 
- løn under barsel og adoption 
- barnets 1. og evt. 2. sygedag 
- feriefridage og særlige feriedage – Grundlovsdag & 24. december (gælder dog ikke alle overenskomster) 
- kompetenceudvikling  
- kompetencefonde 
- fritvalgskonto 
- valg af tillidsrepræsentant  
- og meget andet 
 
Det er goder som kun kan opnås gennem stærke forhandlingsfællesskaber som TL er en del af 
 
TL ARBEJDER BL.A. FOR: 
- din uddannelse og dermed dine jobchancer 
- din arbejdsplads og dermed din beskæftigelse 
- dit arbejdsmiljø og dermed din sundhed 
- dine lønforhold og dermed dine levevilkår 
- din barsel og dermed dit familieliv 
- din efteruddannelse og dermed din fremtid 
 
STUDERENDE – SE OGSÅ HER 
- GRATIS fagligt medlemskab under uddannelse  
- 3 måneders GRATIS fagligt medlemskab efter endt uddannelse (herefter nedsat kontingent i 9 måneder på kr. 250) 
- GRATIS A-kasse kontingent til studerende under 29 år – kontakt A-kassen 76 10 46 00 
- GRATIS ulykkesforsikring for studerende 
- støtte til studieture og studieprojekter 
- støtte til indgang/transport til udvalgte messer og udstillinger 
- mulighed for at deltage i konkurrencer og vinde studierelevant materiale 
- kurser i studie-, præsentations- og eksamensteknik 
- hjælp til praktikpladssøgning og virksomhedsbesøg 
- hjælp under praktikforløbet hvis der bliver problemer 
- samlet rabat på 15 % på bøger fra boglisten købt igennem Centerboghandlen, Aalborg Universitet i Esbjerg i 2014 
 
Med TL’s jurister i ryggen har du som medlem sikret dig den fagforeningsmæssige tryghed og kan derfor fokusere på dig selv 
og din karriere. Vi har indsigt i TL’ernes arbejdsliv og kompetencer 

 
 
NB:  Indmeldelse direkte på www.tl.dk – bliv medlem – svære er det egentlig ikke ☺                                                      
 

 
 
 

 
 

 
Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber 

ErDuOk.dk  

TL SydVest , Esbjerg  
 Exnersgade 37, 6700 Esbjerg – 76 10 46 00 
 Skibbroen 12, 6200 Aabenraa – 76 10 46 06           
 tlsydvest@tl.dk & www.tlsydvest.dk  


