HI fagforening
- for ledende medarbejdere indenfor
idræts- kultur- og fritidssektoren

Hvad er HI
fagforening?
HI er en forening, der arbejder for at skabe de bedste vilkår for dig. Det er jer medlemmer, der ejer
fagforeningen. Jo flere medlemmer, jo stærkere står
HI over for arbejdsgiveren, når der skal forhandles
om løn- og arbejdsvilkår og omverden når vi skal
have jeres budskaber ud.

• Karriererådgivning
• Rådgivning om stress og trivsel
• Fordelagtige forsikringer gennem
TRYG

HI arbejder for bedre løn- og arbejdsforhold primært gennem aftaler og overenskomster.

• Rabat på kurser

HI tilbyder dig rygdækning og rådgivning i løn- og
arbejdsforhold og hjælper dig, så du ikke står alene,
når du har spørgsmål omkring bl.a. arbejdsforhold,
ansættelse og opsigelse.

• Juridisk hjælp

HI kan hjælpe med at skaffe dig optimale forhold
inden for bl.a. løn, uddannelse og arbejdsforhold på
arbejdspladsen.

• Fagligt netværk for ledere

HI er en overenskomstbærende fagforening. Det
betyder at det kun er HI, som har aftalt din
overenskomst, der kan føre din sag i Arbejdsretten.
Det kan andre ikke.

Mød vores faglige konsulent
Joy Amandus Andersen
Mail: ja@h-i.dk
Tel: +45 5614 7444
Mob: +45 2780 3063
www.h-i.dk

• Attraktiv Pension gennem PFA

• Ledelsesrådgivning
• Hjælp til lønforhandling

• Mulighed for lønsikring gennem FTF-A
• Branchespecifikke og aktuelle nyheder
• Adgang til foreningens feriehus
• Medlemskab af Forbrugsforeningen

Hvad har vi på
hylderne?
Strakshylden

Udviklings- og netværkshylden

(Fra din første dag som medlem i HI)
• Aktuelle faglige nyhedsbreve
• Rådgivning og bistand
• Aktiviteter og møder i dit nærområde
• Forbrugsforeningskort (rabatkort)
• Lavt kontingent (husk fradraget!)
• Adgang til leje af feriehus
• Forsikring

(Hvis du vil udvikle kompetencer og netværk)
• Faglige netværk & aktiviteter
• Konferencer/opkvalificering
• Kurser
• Samarbejde om uddannelser
• Webinarer
• Faglige artikler
• Mulighed for støtte via kompetencefonden
til kompetenceudvikling

Krisehylden

Overenskomsthylden

(Hjælp i relation til job og ansættelse)
• Advokatbistand
• Juridisk rådgivning
• Rådgivning ifm. jobsøgning, løn m.m.
• Arbejdsskadeordning

(Hvis din virksomhed og/eller stilling er omfattet)
• God, arbejdsgiverbetalt pensionsordning
• Frihed med løn og pension under barsel
og omsorgsdage
• 5 feriefridage
• Forhøjet ferietillæg
• Aftalte procentreguleringer af din løn

– Når branchekendskab gør
den store forskel...
HI er også:
• En stærk brancheorganisation
• Udgiver af et skarpt og
•
•
•
•
•

informativt branchemagasin og
nyhedsbreve
Green Sport Facility
Arrangør af Danmarks største
årlige brancheudstilling
En stærk udbyder af
uddannelse, kurser, seminarer
og webinarer
Sommerhusudlejning
Et tæt og nært branchenetværk
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