Ligg steget före.
9 skäl att vara medlem
i Finlands Ekonomer.

Din karriärpartner.

VET DU HUR DU DRAR NYTTA
AV DITT MEDLEMSKAP?

1

Maximera dina möjligheter och
välj de tjänster och förmåner som
stöder dig i ditt skede av karriären!

•

Lediga arbetsplatser i Jobs-sektionen i Ekonomernas LinkedIn-grupp

Läs mer: ekonomit.fi/tjanster

•

Karriärcoacher ger personlig coaching för att utveckla din karriär

4

STÅ PÅ DIG I LÖNEFÖRHANDLINGARNA

•

Stöd för bestämning av lönenivån i löneförhandlingar

•

I Löneradarn ser du lönerna
för motsvarande arbetsuppgifter

7

IDENTIFIERA DITT KUNNANDE
OCH HITTA EN RIKTNING FÖR
DIN KARRIÄR

SÄKRA DIN UTKOMST OM
DU BLIR ARBETSLÖS

8

•

Instruktioner vad du ska göra
om du blir uppsagd eller
permitterad

•

Utbildningar, evenemang och webinarier

•

IAET-arbetslöshetskassans
medlemmar får inkomstrelaterad dagpenning

•

I mentorskapsprogrammet sparras
du personligen av en mer erfaren
ekonom

UTVECKLA DIN YRKESKOMPETENS OCH UTVIDGA DINA
NÄTVERK

2
•

•

5

SKAPA EN IMPONERANDE
CV OCH EN FÖRSTKLASSIG
ARBETSANSÖKAN
Tips för hur du skriver en arbets
ansökan och skapar en expertprofil

3
•

Praktiska tips för anställnings
intervjuer

•

Öva dig på en videointervju och
få feedback

CV-klinik och LinkedIn-klinik

KONTROLLERA VILLKOREN I
DITT ARBETSAVTAL

•

Låt våra anställningsrådgivare
kontrollera anställningsvillkoren

•

Avtalsmodeller och mer information om arbetsavtal i medlemstjänsten

FÖRBERED DIG FÖR
ANSTÄLLNINGSINTERVJUN

6

KLARA AV PROBLEM
UNDER ANSTÄLLNINGEN

•

Anställningsrådgivningen ger
stöd och råd för besvärliga
situationer under anställningen

•

VirtuaaliLakimies-tjänsten

•

eLakipalvelu - databanken
ger svar på frågor som gäller
arbetslivet

BLI MEDLEM NU:
ekonomit.fi/medlemskap

9

BLI EN FRAMGÅNGSRIK
FÖRETAGARE

•

Rådgivning om du tänker
grunda ett företag och idka
företagsverksamhet

•

Juridisk telefonrådgivning till
företagare

Medlemsförmåner till nyutexaminerade

eller

• De mest omfattande tjänsterna
för skötseln av dina dagliga
bankärenden utan avgift
• Inträde till över tusen flygplatslounger och en täckande
reseförsäkring
• Verktyg för sparande och
placering
• Lån utan öppningsavgift – du
sparar 300 euro
• Bostadslån förmånligare

• hem till dig

HÄR HITTAR DU ALLA FÖRMÅNER:
ekonomit.fi/medlemsformanerekonomer

När du blir medlem inom...
efter din examen får du

24
mån

6
mån

rabatt på medlemsavgiften i

BLI MEDLEM NU:
ekonomit.fi/medlemskap

6–12 efter din examen får du
mån

60 %

rabatt på medlemsavgiften i

12
mån

