
Bli elev- 
medlem
gratis!

Schysst 
start!



Bli elevmedlem i Handels
Har du koll på vad som gäller när du börjar jobba eller  
praktisera? Vilka rättigheter och skyldigheter du har  
som anställd? Kan chefen bestämma precis allt? Vad gör  
du om du inte får ut rätt lön? Som medlem kan du vara  
lugn – vi hjälper dig.

Du som går handels- eller hant-
verksprogram på gymnasiet eller 
läser annan utbildning inriktad mot 
våra branscher kan bli elevmedlem 
i Handels. Helt gratis. Det gäller 
också dig som går ett högskoleför-
beredande program och jobbar extra 
inom handeln.

Varför gå med i facket?
När du jobbar är det viktigt med bra 
löner och goda arbetsvillkor. Dess-
utom ska ingen behöva råka illa ut 
eller utnyttjas på jobbet. Därför finns 
facket, därför finns Handels. Som 
medlem i Handels har du större möj-
ligheter att påverka, både på jobbet 
och i samhället. Till din hjälp har 
du Handels, ett av Sveriges största 
fackförbund, och våra kollektivavtal 
som ger schyssta villkor. Vi arbetar 
ständigt för att förbättra och utveck-
la villkoren för alla medlemmar.

Du har också en stark organisa tion 
som står vid din sida när du behö-
ver stöd eller hjälp. Du behöver inte 

ensam stå upp för dina rättigheter, 
förhandla om löner, ob-tillägg och 
ensam ta strid för rättvisa arbetsvill-
kor. Du är stark tillsammans med 
runt 160 000 andra medlemmar.

Bli elevmedlem helt gratis
Så länge du studerar är du elevmedlem 
hos oss utan att betala någon avgift. 
Elevmedlemskapet är en viktig trygg-
het som ger dig tillgång till bra infor-
mation, stöd och medlemsförmåner.

Som elevmedlem får du:

•  En viktig trygghet under  
din praktik (APL).

•  Handelskortet – ditt medlemskort 
som ger dig rabatter och erbjudan-
den på allt från böcker till resor.

•  Handelsnytt – vår medlemstidning  
kommer direkt hem till dig i brev-
lådan tio gånger om året fylld med 
viktig information och nyheter om 
våra branscher.

•  Råd och stöd inför yrkeslivet.
•  Möjlighet att delta i fackliga studier.     
•  Möjlighet att bli aktiv och engagera  

dig i facket.



När utbildningen är klar kontaktar 
vi dig med viktig information. Om 
du tänker jobba i branschen ska du 
förstås fortsätta ditt medlemskap i 
Handels! Du kan även ansöka om att 
bli medlem i a-kassan.

Handels organiserar bland annat 
de som jobbar:

•  I butiker, kiosker och på stor- 
marknader

•  På lager och inom e-handel
•  Som frisörer, florister och stylister 

inom skönhetsvård och på gym
•  Som tjänstemän inom kooperationen
•  Inom folkrörelsen

Du kan läsa mer om medlemskapet 
och vad som gäller på handels.se eller 
kontakta Handels Direkt på telefon 
0771–666 444.



Inträdesansökan
Elevmedlemskap

TEXTA TYDLIGT

Förnamn

Inträde sökes fr o m (år/mån) Personnummer (ÅÅ/MM/DD XXXX)

Efternamn

Adress

Eventuell c/o

Postnummer

Mobiltelefon (om hemtelefon, även riktnummer) 

E-postadress

Skola Årskurs

Utbildningen avslutas (år/mån)

Datum (år/månad/dag)

Linje/utbildning/program

Egenhändig namnteckning

Postadress

Information om hur Handelsanställdas förbund behandlar dina 
personuppgifter finns på: 
handels.se/medlem/behandling-av-personuppgifter

Blanketten kan även läggas i ett kuvert och skickas portofritt till:  
Frisvar, Handelsanställdas förbund, 20471326, 831 17 Östersund.  



Frankeras ej

Handels 
 betalar 
 portot

 
Handelsanställdas förbund

Svarspost  
Kundnummer 20471326  
831 17 Östersund



Du når  
Handels Direkt  
på telefon  
0771–666 444

Hos Handels Direkt får 
du personlig rådgivning 

i frågor som rör ditt med-
lemskap, jobbet och arbetslivet. Det kan vara allt från 
anställningsvillkor, löner, arbetsmiljö, rättigheter och 
medlemsförmåner till frågor om din medlemsavgift. 
Du når Handels Direkt alla vardagar på 0771–666 444, 
oavsett var du bor.

handels.se
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