Facket för kultur,
kommunikation
och kreativ sektor
Våra 20 000 medlemmar arbetar, studerar eller
driver eget företag inom kultur, kommunikation
och kreativ sektor – och vi står bakom dem,
i både medvind och motvind. Du kan också gå
med i DIK, oavsett var i karriären du befinner dig
just nu. Vi finns med dig hela vägen.

Bli medlem i fackförbundet
DIK om du:
... är redo för nästa steg i karriären
DIK:s karriärcoacher ger dig tipsen och verktygen som tar dig vidare, oavsett om du längtar
efter en ny arbetsplats, en ny roll eller kanske ska
söka ditt första jobb efter studierna. Som medlem får du hjälp med allt från CV-granskning till
personliga samtal kring din karriär.
… vill ha råd, tips och coachning
från experter – som kan din bransch
När du har frågor om din lön, din anställning och
dina anställningsvillkor så hjälper DIK:s medlemsservice dig. Våra lönecoacher har koll på lönenivåer,
förhandlingsteknik och hur du bäst förbereder dig
inför lönesamtalet.
Om det uppstår en konflikt på din arbetsplats så
hjälper vi dig att förhandla. Vi ger dig arbetsrättslig
hjälp – direkt när du behöver den.
… vill försäkra din inkomst
Att bli av med jobbet kan innebära utmaningar
– inte minst ekonomiskt. Med DIK:s inkomstförsäkring får du upp till 80% av lönen om du skulle
förlora jobbet. Det ger dig en extra trygghet tills
du hittar ett nytt arbete.

… vill vara med i ett fackförbund som
utvecklar både dig och din bransch
Kultur- och kommunikationsbranscherna förändras snabbt. DIK följer utvecklingen noggrant
och vårt arbete tar avstamp i de problem och
möjligheter som våra medlemmar möter i sin
arbetsvardag.
Vi driver och opinionsbildar i frågor som
hälsosamma arbetsmiljöer, rättvis löneutveckling, en tryggare arbetsmarknad, kollektivavtal
i kommunikationsbranschen och att alla skolelever ska ha tillgång till riktigt bra skolbibliotek. Dessutom ser vi till att du kan utvecklas på
jobbet, genom inspiration och utbildningar.

Vad ska jag
lyfta på
lönesamtalet?

Är mina
arbetstider
verkligen okej?

Jag har blivit
varslad, vad
händer nu?

Som medlem får du:
Inkomstförsäkring
Lönestatistik från
din bransch
Personlig lönecoach
Personlig karriärcoach
Arbetsrättsligt stöd
Medlemserbjudanden

Läs mer och
bli medlem
på www.dik.se

