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Zit je tussen twee banen? Natuurlijk bewegen we met
je mee! Dit zijn direct je 6 voordelen.
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je blijft lid tegen het tarief
dat past bij je inkomen;
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je kunt gebruik maken van
onze vertrouwenspersoon
voor lastige kwesties;

je hebt een kant-en-klaar,
inspirerend netwerk van
mensen in dezelfde situatie
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... en je kunt met hen workshops en scholing volgen in
jouw regio;
je beschikt altijd over deskundige en onafhankelijke
steun via 030 75 11 007;
je hebt altijd ons als raadgever voor je nieuwe werkgever en arbeidscontract ...

WAT IS JOUW VAKBONDSVOORDEEL
NU JE ‘IN BETWEEN JOBS’ BENT?

ZO KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT
DIT ZIJN JE HULPTROEPEN
Wil je meer topvoordelen
ontdekken? Goed idee! Met
CNV Vakmensen heb je altijd
jouw deskundige vraagbaak
over loopbaanontwikkeling
en inkomen bij de hand.
Ook ter plekke in jouw
(toekomstige) bedrijf of sector.
Via www.cnvvakmensen.nl
kun je chatten, mailen of onze
kennisbank doorspitten. Liever
bellen? Kies dan 030 75 11 007.

WAAROM EEN VAKBOND?
Een vakvereniging verbindt jou met je
vakcollega’s en stimuleert solidariteit: je
steunt elkaar in goede en in slechte tijden.
Zo’n 160.000 mensen zijn dit met ons
eens. Dankzij hen heeft de bond veel in te
brengen bij werkgevers, pensioenfondsen
en overheid. Dat is invloed waarmee wij
de sterke, onafhankelijke, beschermende
onderhandelaar voor jou kunnen zijn. Nu
en straks. Want we bewegen mee met
elke fase in je leven.

HANDIGE CHECKLIST alle achtergrond bij de Top 6 lees je op
www.cnvvakmensen.nl/werk Wist je dat je als vakbondslid ook altijd juridische
steun, belastinghulp én korting op je ziektekostenverzekering kunt krijgen?
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NIEUW LID
Bel 030 75 11 007 of regel het op
www.cnvvakmensen.nl
De eerste 6 maanden ontvang je
als nieuw lid 50% korting op de
contributie, afgestemd op jouw
inkomenscategorie.

“IK KAN HIER MEZELF ZIJN
EN ER IS ALTIJD EEN
LUISTEREND OOR.
IK VOEL ME WELKOM.”
(Deelneemster Open Coffee
netwerkbijeenkomst Drachten)

