Bli den bästa ingenjören
Du är framtiden. Med vår expertkunskap om dina villkor och förutsättningar på arbetsmarknaden kan vi lova dig både trygghet och möjlighet
till utveckling under hela ditt liv som ingenjör. Upptäck styrkan i den
gemensamma kraften av 153 000 medlemmar hos Sveriges Ingenjörer.
Med våra förmåner kan du bli den bästa ingenjören.

Ingenjör. Och därför medlem
Du ska värderas så högt som du förtjänar
Hur vet du att du har rätt lön? Varje år sammanställer vi detaljerad statistik baserad på över 70 000
ingenjörslöner. Detta gör det enkelt för dig att hitta din lönenivå och se löneutvecklingen inom din
bransch och din yrkesroll.
Med vår förmånliga inkomstförsäkring kan du få upp till 80 procent av din månadslön på upp till
100 000 kronor i månaden brutto i 150 dagar om du blir ofrivilligt arbetslös. Dessutom har vi tilläggsförsäkringar som gör att du kan få ersättning både för längre tid och för högre månadslön.

Vi ger dig råd och stöd
Våra ombudsmän och jurister hjälper dig för att du ska ha ett tryggt och utvecklande arbetsliv. Om
du får problem på jobbet, har frågor om din arbetsmiljö eller vill bli coachad inför lönesamtalet är
våra rådgivare bara ett telefonsamtal eller mejl bort.

Kollektivavtal för allas bästa
Som ingenjör ska du känna dig trygg och säker på att du har bra arbetsvillkor. Därför är en av
våra viktigaste uppgifter som fackförbund att reglera arbetsvillkor och förhandla fram branschanpassade kollektivavtal.
Den svenska modellen går ut på att arbetsgivare och arbetstagare själva bestämmer vad som ska
gälla på arbetsmarknaden, med flexibla lokala anpassningar, utan politiker och trubbig lagstiftning.

Karriär på dina villkor
Vi hjälper dig att utvecklas. Träffa andra ingenjörer och underhåll din gedigna utbildning genom
att delta i våra event, kurser, seminarier och engagera dig i våra olika nätverk. Vill du ta nästa steg i
karriären har du till exempel få tillgång till karriärcoachning och cv-granskning av våra experter.

Vårt arbete ger resultat
Som fackförbund visar vi på ingenjörens avgörande värde för arbetsgivare, samhällsutveckling och
välfärd. Vi initierar och deltar i debatter, svarar på remisser och träffar arbetsgivare och politiker.
Vi är aktiva i samhällsdebatten och är tydliga med ingenjörernas värdeskapande betydelse för
såväl samhället i stort som på individnivå.
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