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LO er størst i luftfarten
LO er størst på bakken

LO er størst på bakken
Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning, vakt,
drivstoff, renhold og administrasjon, er LO størst med tariffavtale på alle områder.
HK er ett av ni forbund i LO Luftfart som samlet utgjør et
kraftfullt alternativ for alle ansatte innen luftfarten.

En bransje i omstilling
Omstillinger og omorganiseringer skjer hele tiden og kan
ramme hvem som helst.
Luftfarten har gjennom flere år vært preget av omstillinger,
og drevet av store omveltninger i bransjen. Skal bedriftens
beslutninger påvirkes, krever det kunnskap om spillereglene,
ressurser til å bruke avtaleverket og en sterk klubb med
mange medlemmer i samme forbund.

Styrke med LO
For å møte omstillingene og angrep på lønns- og arbeidsvilkår trengs styrken i det faglige fellesskapet som HK og LO gir.
Som medlem får du hjelp og støtte når du trenger det. Med
lokale tillitsvalgte og støtte fra HK står du sterkere om du
rammes av vanskeligheter i ditt arbeidsforhold.
Gjennom HK og LO står også landets fremste advokater
innen arbeidsrett til disposisjon. Du får tilgang til et profesjonelt apparat av erfarne rådgivere.

I front
HK våger å gå i front for medlemsgruppene. Sammen med
LO utgjør HK en del av et større og markant felleskap både
internasjonalt og nasjonalt.
Flere fagforbund med ulike tariffavtaler på samme område vil
svekke ansattes styrke og føre til et mer uryddig samarbeidsforhold med bedriften. HK og LO luftfart gir styrke til å møte
omstillingene og angrep på lønns- og arbeidsvilkår.

Å ha rett, men ikke å få rett
Rettigheter i lov- og avtaleverk har liten verdi dersom de ikke
brukes eller følges opp.
HK og klubben jobber for riktig lønn, trygghet og trivsel i
hverdagen og gode arbeidsforhold for våre medlemmer i
luftfarten. Ikke vent til den dagen du får behov for å ha en
handlekraftig organisasjon i ryggen. Da kan det være for sent.

Medlemsfordeler
• Rådgivning og juridisk bistand ved problemer på
arbeidsplassen
• Kurs i lov- og avtaleverket og mange andre temaer
• Støtte til karensdager hvis du blir arbeidsledig
• Tilgang til ferieleilighet i Vodice, Kroatia, som medlem av FLR
• Medlemsblad og informasjon ved lønnsforhandlingene
Les mer om medlemsfordelene på nettsidene
www.flr.no, www.hkinfo.no, eller www.lofavor.no

Utdanningsfond og stipender
HK har flere utdanningsfond og stipender som ordinære medlemmer kan søke støtte fra. Du kan søke stipend for fagbrev
allerede etter en måneds medlemskap. Etter gitte retningslinjer
med medlemsansiennitet gis det tilskudd på opptil 50.000 kroner, avhengig av type utdanning.
Handel og Kontor yter stipend til barn av HK-medlemmer
som tar utdanning ved Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole
Ringsaker og Bømlo Folkehøgskule.

Inkluderte forsikringer
LO favør kollektiv hjemforsikring er inkludert i medlemskapet.
Den er kåret til markedets beste innbo- og løsøreforsikring, og
inneholder: • Innbo- og løsøre • Sykkel • Sportsutstyr • Uhell
• Tyveri • ID-tyveri • Rettshjelp • Ansvar • Flytting (Dersom du
flytter selv) •ID tyveri. I tillegg får du også grunnforsikring og
fritidsulykkeforsikring.
LOfavør
Med 900.000 LO-medlemmer har vi forhandlet frem gunstige
og trygge avtaler, les mer på www.lofavor.no

Hva koster medlemskapet
Kontingenten for ordinært medlem beregnes av bruttolønn.
Du betaler en prosentsats på 1,3 pluss en forsikringsandel på
rundt 100 kroner per måned. Er du student og tjener under
lånekassens minstebeløp betaler du
kr. 250,- pr. halvår. Med anslåtte utgifter til
innboforsikring i tillegg til skattefordelen
blir ikke den reelle kontingenten høy.
Finn ut hva det koster her:

Bli med i dag?
Bruk vår hjemmeside for innmelding
eller ytterligere informasjon:
Handel og Kontor i Norge, www.handelogkontor.no
Fagforeningen for Luftfart og Reiseliv,
www.flr.no
Meld deg inn i dag!
Gå til innmeldingsskjema via denne
QR-koden.

HK – din beste forsikring i arbeidslivet.
HK vil ha deg med på laget!
e-post: flr@flr.no
Les mer på
www.flr.no og www.hkinfo.no

