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är fackförbundet för dig som är svenskspråkig ingenjör eller
ingenjörsstuderande. Vi erbjuder stöd och råd i karriärens olika skeden,
ett brett kontaktnätverk och mångsidiga möjligheter till professionell utveckling.
Som medlem får du också ta del av roliga evenemang och fantastiska förmåner.

Vad får du?
· Juridisk rådgivning i arbetsrelaterade ärenden
· Ansvars- och rättsskyddsförsäkring
· Medlemskap i Kassan för högt utbildade KOKO
· Karriärservice
· Tillgång till arbetsplatsbörs med lediga tjänster
· Lönestatistik
· Affärsmagasinet Forum hemskickat
· Möjlighet att skapa kontakter och nätverk bland andra inom samma bransch
· Professionell utveckling genom fortbildning och mentorprogrammet TFiX Mentoring
· Stöd och stipendier
· Förmånliga resor och försäkringar
· Service på svenska!

Vad betalar du?
Medlemskapet för både DIFF och Kassan för högt utbildade KOKO kostar tillsammans
33,15 euro/månad. Du kan dra av hela medlemsavgiften i beskattningen.

Medlemstjänster
Ord. medl.
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Arbetslöshetskassan AYT
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Reseunderstöd		

Tjänstepaket för
företagare			
Möjlighet att ansöka
om nedsatt avgift			

*		

*		

*		

*

		 		 		

				
Månadsavgift			33,15 €		13,50 €		13,50 €		Gratis
			
* För tilläggsavgift. Läs mera på www.diff.fi				

Har vi de rätta kontaktuppgifterna till dig?
Logga in på www.diff.fi och kolla, där kan du enkelt och behändigt uppdatera dina uppgifter!

Det här är DIFF:

2873 män
268 kvinnor

Ordinarie
medlemmar
Studerande
Pensionärer

Nyland 1542
Österbotten 1347
Åboland 130
Åland 62
Utomlands 42
Övriga Finland 49

62%
25%

Medellön 4272 €
Medianlön 4000 €

13%

DIFF:
4 heltidsanställda
Studerandeombudsmän vid
Novia och Arcada

Källor: DIFF:s medlemsregister 18.03.2019, DIFF:s och Insinööriliittos arbetsmarknadsundersökning 2018

Råd och rekommendationer i
karriärens toppar och dalar
• Lönerekommendationer
Den statistik DIFF för med hjälp av enkätundersökningar är bra vägledning och en stadig
grund för löneanspråk då du förhandlar med
arbetsgivaren.
• Juridisk rådgivning
DIFF:s jurister hjälper i konfliktfall men svarar
också på dina frågor om kollektivavtal, arbetsavtal, lönefrågor osv.
• Arbetslöshetskassa
Då du får en anställning kan du via DIFF ansluta dig till Kassan för högt utbildade KOKO.
Som studerandemedlem kan du också ansluta
dig till kassan då du sommarjobbar. Företagarmedlemmar kan ansöka om medlemskap i
AYT-kassan. Om du till exempel blir arbetslös
eller permitterad kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från kassan.
• Hjälp vid arbetssökning
I arbetsplatsbörsen på vår hemsida finns både
sommarjobb och fasta anställningar. Du kan också ta del av DIFF:s karriärservice, där du bland
annat kan få tips om hur det går att finslipa
CV:n, LinkedIn-profilen eller din arbetsansökan.

• Internationella förmåner
Om du är medlem i DIFF och har jobbat två
år som ingenjör kan du ansöka om titeln
Europaingenjör, som beviljas av de europeiska ingenjörsförbundens centralorganisation
FEANI. Via DIFF kan du också bli gästmedlem i
de andra nordiska ländernas ingenjörsorganisationer om du flyttar för att arbeta i ett annat
nordiskt land, och dra nytta av förmånerna
som de erbjuder.
• Försäkringar
Som ordinariemedlem i DIFF har du en ansvarsoch rättsskyddsförsäkring. Den gäller i Norden
och ersätter skador som hänför sig till medlemmens yrke, befattning eller tjänst.
• Intressebevakning
DIFF är också aktiv i samhället för att bevaka
sina medlemmars intressen. DIFF är medlem i
Akava, som är centralorganisationen för högutbildade, och samarbetar därför mycket med
Akava, YTN och andra medlemsförbund. Via
Akava har DIFF möjligheten att påverka bl.a.
arbetslagstiftning, näringslivs- och utbildningspolitik.
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Koppla av
och knyt
nya
kontakter
Hos oss kan du koppla av och umgås
med likasinnade eller bygga värdefulla
kontaktnätverk bland andra ingenjörer.
Vi samarbetar också med högskolorna
kring alumnverksamhet för att hjälpa
dig hålla kontakten med dina gamla
studiekompisar och din högskola.
DIFF har ett brett utbud av olika evenemang, allt från företagsbesök och
exkursioner till vinprovning och teaterbesök. Vi ordnar också evenemang
för hela familjen och på de flesta av
våra evenemang kan du ta med en eller
flera vänner.
Klubb Orfeus är DIFF- och TFiF-medlemmarnas egna klubbutrymme i källarvåningen av TFiF-huset på Eriksgatan
2 i Helsingfors. Där kan du sticka dig
in och ta en paus, läsa tidningar eller
hålla möten. Du kan också boka klubblokalen för privata tillställningar.
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Dra nytta av rabatter
och förmåner!
Som medlem i DIFF har du också en del direkta
rabatter och förmåner som du kan dra nytta av
i vardagen och på fritiden.
Dra nytta av ditt DIFF-medlemskap i form av
semesterunderstöd av A-Lomat, och få rabatter hos bl.a. Omenahotelli, Eckerö Line, Hertz
Biluthyrning, Sokos Hotels, Radisson Blu Hotels
& Resorts, Naantali Spa & Ruissalon Kylpylä och

en uppgradering till silvermedlemskap i Silja
Line – Club One. På Member+ hittar du alla
medlemsförmåner och erbjudanden samlade
på en och samma sida.
För att underlätta vardagen förser DIFF också
dig med förmåner och medlemsrabatter hos IF,
Folksam, Turva och Danske Bank.
Läs mer om alla förmåner på diff.fi!

Studerandemedlem?
Om du är studerandemedlem i DIFF, finns det
förutom alla andra tjänster och förmåner också ett utbud som kan vara relevant speciellt
för dig!
• Sommarjobbarinfo
Då du fått ett nytt jobb är det viktigt att se till
att allt är i sin ordning när det gäller anställningsförhållandet. Via tjänsten Sommarjobbarinfo får du råd och tips om vad som åtminstone
bör vara i skick. Sommarjobbarinfo betjänar
alla sommarjobbare under hela sommaren!

• Reseunderstöd
Studerandemedlemmar kan ansöka om reseunderstöd för exkursioner i hemlandet eller
utomlands. Du kan ansöka om reseunderstöd
året om.
• Bostäder
Vi erbjuder studerandebostäder för våra studerandemedlemmar. Bostäderna finns i Majstranden i Helsingfors och på Brändö i Vasa.
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Vi finns till för dig
och svarar på dina frågor:

Kansli@diff.fi
tfn 040 585 0972 vardagar kl. 9-15

www.diff.fi
Följ oss på

