VÄRVA:
STUDENTER
Finns det studenter på din arbetsplats som jobbar extra, vikarierar eller
praktiserar? Är du på andra sätt i kontakt med personer som studerar på
universitet, högskola eller yrkeshögskola? Då är de potentiella medlemmar!

Student idag, yrkesverksam imorgon
Många väljer sin fackliga tillhörighet redan under studietiden, därför är det extra viktigt att ni
även försöker värva studenter som arbetar extra eller är visstidsanställda. Vem vet, deras framtid
kanske är på en statlig myndighet eller verk, ett bolag med statligt uppdrag, en statligt finansierad
stiftelse eller på inom universitet/högskole-området.
Dagens studenter är morgondagens statstjänstemän och därmed potentiella ST-medlemmar!

Hur fungerar studentmedlemskapet?
Studentmedlemskapet är gratis och räcker under hela studietiden. Om personen börjar arbeta
inom statlig verksamhet inom fem år efter studierna kan studentmedlemskapet uppdateras till ett
yrkesverksamt medlemskap i ST för endast 100 kr för hela första medlemsåret.
Kom ihåg! En student kan vara medlem i flera fackförbund samtidigt. Därför är det viktigt att
understryka att studentmedlemskapet i ST är gratis!
Studenter blir medlem via st.org/bli-medlem.

Vad är ett studentmedlemskap?
Studentmedlemskapet i ST innehåller:
•
•
•
•
•
•
•

Granskning av Linkedin-profil
CV-granskning
Möjlighet till karriärcoachning
Intervjuträning inför arbetsintervju
Förhandlingshjälp och rättsstöd
Möjlighet att söka STs stipendium
Föreläsningar och arbetsplatsbesök

•
•
•
•
•

Rabatterade försäkringar
Hjälp med juridiska avtal
Prenumeration på Publikt
Rabatter och erbjudanden
Lägre fackavgift första året som
yrkesverksam

Observera att ett studentmedlemskap inte ger samma fackliga förmåner som ett yrkesverksamt
medlemskap, till exempel inkomstförsäkring.

Att tänka på när du värvar en student
När du träffar personer som studerar och är på väg ut i arbetslivet så är det vissa saker som är bra
att tänka på innan du inleder ett samtal om facket:
1. Alla vet inte vilken funktion fackförbunden fyller på arbetsmarknaden. Det kan därför vara
bra att börja från början! Berätta om varför det är viktigt att vara fackligt ansluten, förmåner och
om varför fler fackliga medlemmar ger större möjligheter till påverkan på er arbetsplats.
2. Ett enkelt och bra sätt att förklara facklig verksamhet är att berätta om vad ni i ST gör på er
arbetsplats. Berätta om vilka frågor ni driver, vad som är aktuellt och om ni har exempel på saker
ni lyckats med kan ni berätta om dem!
3. Många känner till att kollektivavtalen finns, men alla vet inte hur de förhandlas fram. Ta tillfället i akt att beskriva vilka frågor som avhandlas inom ert kollektivavtal och förklara konceptet
kollektivavtal på ett enkelt sätt.
4. Undvik förkortningar! Alla vet inte vad APT, MBL eller LAS är för något. Däremot kan du
gärna ta tillfället i akt och förklara förkortningar.
5. Berätta om Fackförbundet STs ideologi och värdegrund. Frågor som jämställdhet, solidaritet
och internationellt engagemang är viktiga frågor för många unga idag.

