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Rất vui vì chính bạn đã trở thành 
thành viên của IF Metall 

Bạn không là cô đơn Tổng cộng chúng ta là 300 000 thành viên 
thuộc khoảng 13 000 công xưởng trên khắp Thụy điển.  Chúng ta 
làm việc trong các công xưởng và công nghiệp nhựa, công nghiệp 
dược phẩm, công nghiệp dệt may, nhà máy sắt thép, giặt là, công 
nghiệp xây dựng, lò mỏ, xưởng sửa chữa xe và trong Samhall.  
Bạn đóng góp để Thụy điển hoạt động! Chúng tôi làm sao để công 
việc của bạn được chôi chảy.

Trong công đoàn, chúng tôi làm việc để bạn và các thành viên được 
đối xử công bằng và được mức lương cao, môi trường làm việc an 
toàn hơn và được tham gia vào việc.  Chúng tôi là một công đoàn 
nữ quyền và bao gồm mọi thành phần mà luôn phấn đấu vì một xã 
hội dân chủ và bình đẳng. Chúng tôi hoạt động trên nguyên tắc mọi 
người đều có giá trị bình đẳng như nhau - bất kể tuổi tác, giới tính, 
nguồn gốc hoặc khuynh hướng tình dục.

Trong tài liệu này, bạn có thể đọc thêm về công việc chung của 
chúng tôi và cách bạn có thể đóng góp và tác động. Có nhiều lợi 
ích khi là thành viên. Chúng ta càng nhiều thì càng tác động được 
nhiều. Ngoài ra còn bao gồm nhiều bảo hiểm tốt, các khóa học, và 
các lợi ích khác được . Hãy tận dụng chúng!

Xin chúc mừng một sự lựa chọn thực sự tốt và chào đón đến với 
chúng tôi
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Công toàn gần bạn
Là thành viên, bạn có thể truy cập vào IF Metall suốt ngày đêm qua 
trang ifmetall.se. Ở đó bạn có thể tìm thấy thỏa thuận với công 
đoàn của bạn, thông tin về công đoàn và các hoạt động tại chi 
nhánh công đoàn ở địa phương của bạn, tin tức và link đến A-kassa.  
 
Đăng nhập vào các trang thành viên để đăng ký các khóa học hoặc 
tận dụng tất cả các ưu đãi được nạp vào thẻ thành viên của bạn,  
thẻ thành viên IF Metall. 

Theo dõi chúng tôi trên Facebook, Instagram, Youtube, Twitter và 
Linkedin để được cập nhật!

Trong khu vực của bạn có một số đại diện được bầu - những người đó 
được tin tưởng để đại diện và thay mặt các thành viên như bạn. Nó 
có thể là, ví dụ, đại diện an toàn của bạn, đại diện bộ phận, ban giám 
đốc câu lạc bộ và bộ phận hoặc người phụ trách bảo hiểm của bạn.

Câu lạc bộ
Trong các công ty có nhiều nhân viên, được thành lập một câu lạc 
bộ . Các thành viên bầu ra một hội đồng đại diện cho họ để bảo vệ 
quyền lợi của các thành viên trước chủ tuyển dụng nhân viên. Quyết 
định về vấn đề nào câu lạc bộ nên theo đuổi thường được đưa ra tại 
các cuộc họp thành viên. Các câu hỏi thường được câu lạc bộ xử lý 
có thể là tiền lương, gia hạn thời gian làm việc, môi trường làm việc 
hoặc học tập. Nếu có một câu lạc bộ tại nơi làm việc của bạn, bạn có 
cơ hội tham gia và tác động đến nó.

Đọc thêm trang 12



5

Đại diện bộ phận
Ở những nơi làm việc không có câu lạc bộ, thường có đại diện công 
đoàn - đại diện bộ phận. Tại những nơi làm việc không có đại diện 
công đoàn, thì bộ phận địa phương của IF Metall chịu trách nhiệm 
liên hệ với các thành viên.

Đại diện bộ phận của bạn
Tất cả các thành viên đều thuộc về một trong các phòng ban địa 
phương của IF Metall mà có trên toàn quốc Bộ phận có nhiệm vụ  
hỗ trợ các hoạt động công đoàn tại những nơi làm việc trong khu 
vực. Bạn thuộc bộ phận nào tùy thuộc vào huyện bạn đang sống 
hoặc làm việc. Trong từng bộ phận có thanh tra viên và các nhân 
viên khác làm việc với việc hỗ trợ thương lượng, A-kassa, phí  
thành viên và nhiều thứ khác. 

Trong ifmetall.se có thông tin liên lạc với bộ phận của bạn.  
Bạn cũng có thể tự điều chỉnh trang web để bạn được truy cập  
các nội dung từ bộ phận riêng của bạn, chẳng hạn như tin tức,  
giáo dục và các hoạt động khác nhau.

  Lời khuyên!

  Hãy tham gia để tác động
• Hãy tích cực tham gia, ví dụ, các cuộc họp thành viên. 
• Gửi đề xuất bằng văn bản (văn bản đề xuất) đến, ví dụ đến câu lạc  

bộ hoặc bộ phận.
• Tham gia nhiều hơn để được bầu làm đại diện. Hãy liên lạc với câu  

lạc bộ của bạn hoặc bộ phận mà bạn thấy muốn quan tâm hơn.
• Hãy tích cực trong phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi: 

Facebook, Instagram och Twitter.
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Những khóa học miễn phí

Kiến thức cho sức mạnh để tác động Đó là lý do tại sao chúng tôi 
đầu tư mạnh vào việc đào tạo miễn phí cho các thành viên và đại 
diện được bầu. Bạn có quyền nghỉ việc để tham gia khóa đào tạo 
công đoàn và nói chung bạn nhận được khoản bồi thường bù đắp 
cho việc mất thu nhập trong suốt thời gian khóa học.

Bạn có bảo hiểm
Là thành viên của IF Metall, bạn có bảo hiểm tốt và toàn diện.  
Một số bảo hiểm bạn được vì bạn là thành viên, trong khi những 
bảo hiểm khác dựa trên sự tồn tại của thỏa thuận tập thể tại nơi 
làm việc của bạn. 

Bảo hiểm hợp đồng  
Mọi người làm việc tại nơi làm việc có thỏa thuận tập thể đều được 
bảo hiểm theo hợp đồng. Những thứ này có thể cung cấp hỗ trợ tài 
chính nếu, ví dụ như bạn bị ốm hoặc bị thương khi làm việc. Khi bạn 
được nghỉ đẻ, bạn có thể nhận thêm một khoản trợ cấp và nhờ có 
thỏa thuận, tiền cũng được thêm vào lương hưu của bạn. 
 
 

  Lời khuyên!
• Hãy xem các đề xuất mới nhất và đăng ký cho các khóa học bằng cách 

đăng nhập vào các trang thành viên trên ifmetall.se.

Đọc thêm trang 12



7

Bảo hiểm dành cho thành viên
Là thành viên bạn được hưởng một loạt các bảo hiểm, ví dụ  như 
bảo hiểm tai nạn ngòai giờ, bảo hiểm phúc thọ và bảo hiểm thất thu 
bổ sung cho bảo hiểm thất nghiệp. Là một thành viên mới của công 
đoàn, bạn cũng có cơ hội tự mua một số bảo hiểm với giá ưu đãi, ví 
dụ bảo hiểm nhà với điều kiện thuận lợi, bảo hiểm y tế và thừa kế 
cũng như bảo hiểm pháp lý. 

  Lời khuyên!  

• Trong trang ifmetall.se bạn có thể đọc thêm về các bảo hiểm dành 
cho các thành viên và những bảo hiểm được mua tự nguyện. 

• Bạn muốn bổ sung thêm vào bảo hiểm của bạn không?  
Liên hệ với Folksam ngày + 46 (0) 771-950 950.
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Ưu đãi và giảm giá cho thành viên
Là thành viên của IF metall bạn liên tục nhận được một loạt các 
giảm giá tốt và khuyến mại cho các sản phẩm, du lịch, dịch vụ và 
nhiều hơn nữa. Các sản phẩm được khuyến mại của chúng tôi được 
thảo thuận và hợp tác với LO. Giá trị gia tăng được liên kết với thẻ 
hội viên của bạn, IF Metallkortet. 

• Bạn có thể dễ dàng tìm thấy những lợi ích trong trang  
lomervarde.se/ifmetall. 

• Để tận dụng các chính sách khuyến mạị mà đã nạp trong thẻ hội 
viên của bạn, bạn cần phải đăng nhập qua các trang thành viên 
trong ifmetall.se. 

  Lời khuyên!

• Thường có các chính sách khuyến mại trong thuộc về địa phương của bạn. 
Hãy liên lạc với bộ phận tại địa phương của bạn để biết những gì bạn có thể 
áp dụng được hoặc truy cập vào trang web của họ thông qua ifmetall.se.
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Đây là những gì chúng tôi làm cho
Một công đoàn mạnh mẽ
Số thành viên  ở trong công đoàn càng đông chúng ta càng có thể 
tác động nhiều. Vì vậy rất quan trọng là chúng ta đông người, cùng 
nhau chúng ta sẽ mạnh. 

Thỏa thuận chắc chắn
Thỏa thuận tập thể là một thỏa thuận quan trọng giữa các công đoàn 
và nhà tuyển dụng nhân viên. Thỏa thuận do  công đoàn thương lượng 
của để bạn có được điều kiện công bằng, bồi thường giờ làm ngoài giờ 
hành chính, bảo hiểm, giờ làm việc tốt, một mức lương công bằng và 
nhiều thứ khác nữa. Chúng ta càng đông thì càng mạnh hơn trong việc 
thương lượng cho thỏa thuận tập thể.

Một xã hội tốt
Nhiệm vụ của công đoàn là tạo ra một xã hội công bằng, dân chủ và 
bình đẳng, nơi bạn và mọi người khác nên có quyền được một cuộc 
sống tốt và an toàn. Đó là lý do tại sao chúng tôi không chỉ đòi hỏi tiền 
lương và điều kiện làm việc tốt, mà còn cho các quyết định chính trị 
khác nhau có lợi cho các thành viên.

Một công việc với su hướng phat triển
Mục tiêu của chúng tôi là bạn của những người làm việc trong ngành 
công nghiệp sẽ có cơ hội để phát triển tại nơi làm việc, có được đào tạo 
và phát triển năng lực bạn cần và ảnh hưởng lớn hơn đến nơi làm việc 
của bạn. Chúng tôi không ngừng phấn đấu cho một cuộc sống làm việc 
bền vững.
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Môi trường làm việc tốt hơn
Đại diện an toàn của công đoàn luôn nỗ lực để đảm bảo rằng các nhà 
tuyển dụng cải thiện môi trường làm việc của bạn. Công việc của họ 
là rất quan trọng để ngăn chặn tai nạn nghiêm trọng. Nếu ai đó vẫn bị 
chấn thương nghề nghiệp hoặc đau khổ các vấn đề khác tại nơi làm 
việc nên cảm thấy sự hỗ trợ của công đoàn và nhận được phục hồi tốt 
để có thể trở lại làm việc.

Hỗ trợ khi có sự thay đổi
Thế giới xung quanh bạn liên tục thay đổi vì vậy là thành viên bạn có 
sự được đảm bảo khi còn việc làm cũng như khi có sự thay đổi. Nếu 
bạn làm việc tại một công ty có thỏa thuận tập thể thì khi mất việc vì 
do thiếu công việc, nếu bạn là một thành viên thì sẽ được sự giúp đỡ 
chuyên nghiệp trong việc tìm kiếm một công việc mới. 

Giảm giờ làm việc
Chính vì chúng tôi đã ký một thỏa thuận tập thể với các chủ tuyển dụng 
nhân viên về việc bán thời gian hưu nên do đó chủ nhân trả tiền bảo 
hiểm bổ sung cho tiền hưu cho bạn, nên bạn có quyền giảm giờ làm 
việc khi bạn đến tuổi 60. Chúng tôi cũng phấn đấu để tất cả nhân viên 
được giảm ít nhất 100 giờ làm việc mỗi năm. 
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Thỏa thuận của chúng tôi 
Một thỏa thuận giữa tổ chức của chủ nhân và IF metall được gọi là một 
thỏa thuận tập thể. Trong thỏa thuận bao gồm những vấn đề như, tiền 
lương tối thiểu và tăng lương, tiền phụ cấp làm thêm giờ, tiền phụ cấp 
cho việc làm việc những giờ bất tiện, bảo hiểm và trả tiền bệnh, trả tiền 
nghỉ và tiền cuối tuần. Nếu bạn muốn biết cụ thể những thỏa thuận liên 
quan đến bạn, hãy xem trong trang ifmetall.se.

Luật pháp và các thỏa thuận 
tương tác 
Ở Thụy Điển có một số luật lao động để đảm bảo việc làm của bạn. Luật 
pháp được bổ sung bởi các thỏa thuận tập thể của chúng tôi và họ cùng 
nhau quyết định quyền lợi và nghĩa vụ của bạn tại nơi làm việc. 

Các luật quan trọng nhất:
• Luật bảo vệ quyền lợi của nhân viên (Las) đã được đưa ra để các chủ tuyển 

dụng nhân viên không thểđuổi nhân viên nếu không có lý do chính đáng.
•Luật đồng cùng quyết định (MBL) làm tăng cơ hội cho nhân viên tác 

động đến quyết định của chủ lao động.
•Luật dành cho những người được bầu (FML) để các đại diện công 

đoàn đã được bầu được lương để sử lý các vấn đề liên quan đến các 
điều kiện tại nơi làm việc của họ.

• Luật môi trường lao động (AML) là để ngăn ngừa tình trạng ảnh 
hưởng xấu đến sức khỏe và tai nạn tại nơi làm việc.

Các luật quan trọng khác bao gồm luật nghỉ phép, luật phân biệt đối xử, 
đạo luật nghỉ đẻ cho cha mẹ và luật để lại sinh viên.
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Quy trình dân chủ 

Hội đồng quản trị của IF metall được giao nhiệm vụ lãnh đạo các 
hoạt động của công đoàn. Sau mỗi ba năm, đại hội công đoàn được 
tổ chức và đề ra các mục tiêu mới và các đại biểu bầu ra hội đồng 
công đoàn. Những người đó đã được các thành viên của mỗi bộ 
phận bầu ra. Các cuộc họp công đoàn và hội đồng thỏa thuận là tư 
vấn cho Ban chấp hành liên bang và được tổ chức thường xuyên.

Phí thành viên 

Lệ phí thành viên IF metall phụ thuộc vào thu nhập của bạn. Trung 
bình lệ phí là 1,5 phần trăm tiền lương của bạn, nhưng cũng có mức 
tối đa và tối thiểu. Trong trang ifmetall.se bạn có thể đọc thêm về lệ 
phí thành viên của bạn dùng cho những việc gì.
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Chào mừng đến với IF metall Dành cho những thành viên mới và muốn 
biết thêm về công đoàn. 

Hãy nên tham gia và tác động để thay đổi bằng cách tham dự các cuộc 
họp công đoàn, tích cực hoạt động qua phương tiện truyền thông xã hội 
của chúng tôi hoặc bằng nhận mọt chức năng công đoàn . Chúng tôi tổ 
chức nhiều khóa học khác nhau miễn phí, qua đó bạn có thể tìm hiểu 
thêm về quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Là một thành viên, bạn cũng 
nhận được nhiều lợi ích khác. Đọc thêm về họ ở đây trong tờ rơi.

Cũng nên nhớ rằng bạn có thể luôn có thể nhận được lời khuyên từ các 
đại diện công đoàn hoặc nhân viên của chúng tôi. Họ có trách nhiệm giúp 
thành viên như bạn!

Nồng nhiệt chào mừng bạn đến với chúng tôi!

 

Theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội:
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