
Til opslagstavlen 

Fagforeningen for teknikere, designere, teknologer og konstruktører 

  

 

 
Spar rigtig mange penge som medlem af Teknisk Landsforbund! 

- kontakt afdelingen og hør hvordan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 Sydvestjysk Folkeuniversitet 
 

 
 

Kontakt gerne Teknisk Landsforbund for mere info på tlf. 76 10 46 00 / 76 10 46 06 eller tlsydvest@tl.dk  

                            TL SydVest   
                - teknikernes og erhvervslivets naturlige valg  

multimediedesigner - produktionsteknolog - byggetekniker - el-installatør - medialog - byggekoordinator - business 

teknisk designer - designteknolog - teknisk manager - bygningskonstruktør - web development - grafisk & visuel kommunikation  

MEDLEMSTILBUD 
- snyd ikke dig selv! 
 
Spar rigtig mange penge igennem dit medlemskab af TL  

- det kan godt betale sig! 
 
Indkøb: 

- LO Plus (elektronik og telefoner, lånemuligheder, tøj m.m.) 
- Forbrugsforeningen af 1886 (dagligvarer, telefoni, brændstof m.m.) 
 
Forsikringer: 
- Familieforsikring, ledighedsforsikring / lønforsikring, helbredssikring 
mv.  
- Gruppelivsordning via dit kontingent 
- Gratis ulykkesforsikring for studerende 
 
Andre tilbud: 

- rabat på Ingeniøren 
- rabat hos Folkeferie (ferie tilbud i Danmark og Europa) 
- advokathjælp DAHL samt Buch & Baruah i private sager – spar 25 % 
- rabat på 25 % på arrangementer gennem Sydvestjysk Folkeuniversitet 
- billet til Sønderjyske i ishockey og fodbold 
- gratis fagligt medlemskab under uddannelse 
- gratis A-kasse kontingent til studerende under 30 år  
   � studerende over 30 år – kontakt A-kassen 
- kurser for tillidsvalgte 
- kursus i lønforhandling 
- kurser i jobsøgning og CV tjek 
- kompetence- og karriererådgivning  
- målrettet lønstatistik for teknikere, designere, teknologer og  
  konstruktører 
- landdækkende udvalg indenfor 16 fag 
- faglige og sociale arrangementer 
- faglig hotline 70 11 13 15 
- jobformidling 
- nyhedsbreve 
- og mange andre gode tilbud 
 
� se mange flere tilbud på hjemmesiden under medlemsfordele! 
 
HUSK! 

- TL forhandler overenskomster, som du har indflydelse på 
- du får hjælp ved opsigelse, manglende betaling mv. 
- Tillidsrepræsentanten støtter dig i faglige sager 
- vi hjælper dig med uddannelse og karriereplanlægning 
- vi tilbyder dig bistand fra vores jurister 
- du kan deltage i afdelingens arrangementer 
- vi hjælper dig i hele dit arbejdsliv 
- vi har også lidt godt til dig, 
   � når du skal nyde dit otium ☺ 
 

Har du en kollega, der endnu ikke er medlem, så giv vedkommende en 
chance for at blive medlem  
 
� bliv medlem, de første 3 måneder gratis hvis ikke du tidligere har  
  været i en fagforening 

SPAR 
25 % 

SPAR 
25 % 

Har du fx en uddannelse indenfor ovenstående uddannelser eller har du  
arbejde indenfor tekniker området, så har du muligheden for at blive medlem 

SPAR 
25 % 


