TYÖELÄMÄN
MATKAOPAS

MENESTY TYÖELÄMÄSSÄ!

OPI UUTTA
• myynti- ja markkinointitaitoja
• some- ja IT-taitoja
• verkossa tai kasvokkain
MMA:lla on noin sata koulutusta vuodessa!
www.mma.fi/koulutus

VERKOSTOIDU
• MMA:n koulutuksissa, aamiaistapaamisissa,
seminaareissa ja tapahtumissa.
• Somessa. Esimerkiksi LinkedInissä on oma
MMA-ryhmä. Twitteristä löydät meidät nimellä
@MMAliitto
• Alueyhdistyksesi järjestämissa koulutus- ja virkistystapahtumissa.
Meitä on 25 000!
www.mma.fi/tapahtumat

ETENE URALLASI
• MMA:n asiantuntijat opastavat työnhaussa ja neuvovat CV:n laadinnassa
• myynti- ja markkinointialan avoimet työpaikat löytyvät yhdeltä sivulta
• hakuvahti tuo oikeat hakuilmoitukset sähköpostiisi
http://tyopaikat.mma.fi

TARKISTA PALKKASI
• MMA:n palkkatutka kertoo, mikä on ammattilaisen
oikea palkkataso tehtävän, kokemusvuosien, toimialan ja alueen mukaan
• MMA:n asiantuntija neuvoo, miten voit saada palkkasi ja etuutesi oikealle tasolle
Palkkatutka vain MMA:n jäsenten saatavilla Jäsensivuilla
(painike mma.fi -sivun oikeassa yläkulmassa).

HUOLEHDI TULEVAISUUDESTASI!

PIDÄ PUOLIASI
TYÖELÄMÄSSÄ
• MMA:n lakipalvelut auttaa sopimusten laatimisessa
ja tarvittaessa neuvottelee työnantajien ja päämiesten kanssa.
• MM:n lakimiehet tuntevat myynti- ja markkinointityön sopimukset ja juridiikan.
Lakimiespäivystys työpäivisin kello 8.30–16.00.
Puhelin 020 122 4450, info@mot.fi

TURVAA
TOIMEENTULOSI
Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota
maksetaan työttömyyskassan jäsenille. Voit saada
ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos
• olet kokonaan tai osittain työtön
• haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon
(TE-toimisto)
• olet työttömyyskassan jäsen (jäsenyys sisältyy
MMA:n työsuhteiseen jäsenyyteen ja opiskelijan
työelämäjäsenyyteen)
• olet täyttänyt työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana
• olet 17–64-vuotias (lomautustilanteessa 17–67-vuotias).
MMA:n työttömyyskassa: puh. 020 690 442 maanantaisin klo 9–11 ja 12–14 ja tiistaista perjantaihin klo 9–11.
mmakassa.fi

KAIKEN VARALLE
MMA:n jäsenenä olet vakuutettu vakuutusyhtiö Turvan
• vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutuksella
• ammatillisella vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella.
MMA:n jäsenkortti toimii vakuutuskorttina.
Turvalta saat edullisesti yksilöllisiä jäsenetuvakuutuksia.
www.turva.fi/mma

RENTOUDU VAPAA-AJALLA!

HYÖDYNNÄ LOMAMAHDOLLISUUDET
• Vietä lomaa MMA:n tasokkaassa lomahuoneistossa
tai mökillä edulliseen viikkohintaan Levillä, Rukalla,
Tahkolla, Ylläksellä ja Meri-Teijossa.
• Member+-palvelussa on lisää vuokramökkejä.
MMA:n lomahuoneistot: www.levirakka.fi

HYÖDYNNÄ
ETUJA

PYSY AJAN
TASALLA

Esimerkiksi
• Hae uutta asuntolainaa tai kilpailuta nykyinen lainasi – Danske Bank tarjoaa lainaa edullisemmin ja
hoitaa pankinvaihdon puolestasi.
• Member + tarjoaa vaihtuvia etuja ja tarjouksia
MMA:n jäsenille.

• Myynti & Markkinointi on ammatillinen aikakauslehti, jonka saat kotiisi viisi kertaa vuodessa.
Verkkolehti on aina saatavilla.
• MMA-kalenterin sait liittymisesi yhteydessä. Posti
tuo sen ensi vuonnakin, kun teet tilauksen Jäsensivujen Omat tiedot -osiossa.

mma.fi

Myynti & Markkinointi

lehti.mma.fi

Verkkopalvelumme
kertoo ajankohtaiset
asiat osoitteessa

mma.fi

OLET OIKEASSA
PORUKASSA
Yhdessä keskusjärjestö Akavan kanssa MMA pitää
huolta myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työehdoista ja toimii oikeudenmukaisen työelämän puolesta.
MMA tekee työtä sen hyväksi, että myynnin ja markkinoinnin sekä sen tekijöiden arvostus Suomessa kasvaa.

020 122 4400
MMA liitto
mmaliitto

#parhaatmukana

“MUKANA JO VUOSIA JA EI VOI KUN
SUOSITELLA.PAREMPAA EI OLE.”
Päivi, MMA:n jäsen, Helsinki
Suosittele MMA:n jäsenyyttä kollegallesi. Jokaisesta uudesta liittyävästä jäsenestä saat 50 €:n arvoisen Superlahjakortin. Lisäksi osallistut kampanjapalkintojen arvontaan
kampanja-aikaan. Suositteluviestien lähettäminen on
helppoa osoitteessa suosittelu.mma.fi

