
DU SOM GÅR EL- OCH ENERGIPROGRAMMET 
-- BLI STUDERANDEMEDLEM!

Elektrikerna är 
facket för alla 

som ska bli eller 
är elektriker!
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Snart dags att börja jobba?
Elektrikerna är facket för alla som ska bli eller är 
elektriker! Facket ser till att du får schyssta villkor på 
jobbet, det gör vi genom att teckna kollektivavtal med 
arbetsgivarna, ju fler medlemmar desto bättre villkor. 

Behöver du hjälp på ditt jobb finns facket där för dig 
som medlem, så slipper du stå själv mot chefen. 

Innan du får jobb ska du fråga om det finns 
kollektivavtal. Kollektivavtal är ett måste för att 
du ska få tillgodoräkna dig lärlingstiden.

OBS!  Du blir inte automatiskt aktiv medlem för att 
du är studerandemedlem. Det kan du sedan bli på: 
www.sef.se/bli-medlem 
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Vanliga frågor

Efter att vi varit och besökt 
er på skolan dyker det ofta 
upp frågor som till exempel:

→ Vad kommer jag att tjäna?

→ Hur mycket kostar medlemskapet?

→ Vad får jag som medlem?

→ Hur lång är lärlingstiden?

→ Vad innebär ackord?

Vi kommer kontakta dig efter du avslutat din 
utbildning. Men du kan också när som helst höra av dig 
till oss. Vår medlemsservice Kontakten besvarar gärna 
dina frågor. 

      0771-10 14 00

      kontakten@sef.se 
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Att vara studerandemedlem är gratis och du får:

→ Fri rådgivning

→ Massa bra info och inloggning på sef.se/mina sidor

→ Jobbkollen, en tjänst för att hålla koll på nya jobb

→ LO Mervärde, rabatter och erbjudanden

→ Tidningen Elektrikern

Har du frågor kring din praktik? Lön? Arbetsmiljö? 
Raster? Skyddsutrustning? Hör av dig till oss så 
hjälper vi dig – fri rådgivning ingår i medlemskapet!

Gratis som studerandemedlem
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Känns det som mycket info på en gång? Här hittar du 
flera ställen där du sedan kan följa och läsa på i lugn 
och ro om ditt kommande yrke och bransch.

   Elektrikernas hemsida www.sef.se 

    Förbundets Facebooksida @Elektrikerna.
    Ungdomsverksamhetens sida för dig 
                    under 30 år @FramtidensElektriker.
    Elektrikernas kvinnliga nätverks sida 
    @ELQvinnorna.

Vill du veta mer?
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VK 26

VK 31

VK 9

VK 21

VK 15

VK 28

VK 16

VK 10

VK 8

VK 2

Sundsvall

Stockholm

VK 1

Malmö

Göteborg

Vilket VK tillhör du? 
Alla medlemmar tillhör en
verksamhetskrets (VK).

Besöksadresser till
Elektrikerförbundets region- 
och lokalkontor hittar du på: 
sef.se/VK

Region Nord

Region Mitt

Region Väst

Region Syd

Regionkontor
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Personnr. 

Namn

Adress

Postnr.    Ort

Mobilnr.

E-post

Skolans namn

Program               Tar examen    

Namnteckning

Jag vill bli studerandemedlem
Var vänlig texta!

Det är gratis och du kan när som helst välja att gå ur

Jag godkänner att mina personuppgifter läggs upp i 
ett register vilket enbart används för att förbundet ska 
kunna kontakta mig. Vill du veta hur vi hanterar dina 
personuppgifter kan du läsa mer om det här: www.sef.se/gdpr

År                   Månad

Du kan också bli medlem på vår hemsida: sef.se/bli-medlem



Du kan också bli 
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sef.se/bli-medlem
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