Frankeras ej
Fysioterapeuterna
betalar portot

Fysioterapeuterna

”Fysioterapeuter inom olika
områden har olika behov.
Genom Fysioterapeuterna
kan du prova och utforska
smörgåsbordet själv.”

Välkommen
som medlem!

Charlotte Häger, professor vid Umeå
universitet, medlem sedan 1985.

Svarspost
110658800
110 03 Stockholm

Fyll i din ansökan, riv av, vik på mitten och tejpa ihop. Posta eller faxa din ansökan redan idag - portot är betalt.

”Tack vare förbundet
har jag fått ett
bredare kontaktnät.”

Box 3196 103 63 Stockholm Tel 08-567 06 100 Fax 08 - 567 06 199
kansli@fysioterapeuterna.se www.fysioterapeuterna.se
Tejpa här!

Produktion: Livijn Design, Tryck: Litografia/alfaprint 2014

Teresa Friman, fysioterapeut,
Klippans kommun, medlem sedan 2003.

Ansökan om medlemskap

Fysioterapeuternas
självklara röst.

Fyll i samtliga uppgifter och skicka tillbaka till oss,
porto är redan betalt.

Fysioterapeuterna är den enda organisationen för Sveriges alla fysioterapeuter/
sjukgymnaster. Genom strategiskt
påverkansarbete flyttar förbundet fram
kårens positioner, såväl i hälso- och
sjukvården som i samhället i stort.

Ordinarie medlemsavgift är 280 kr/månad (2014). Reducerad avgift
för studenter, pensionärer, nyexaminerade med flera. För fullständig
information om avgifter, se förbundets webbplats.

”Det är viktigt för vår
yrkeskår att det finns en
organisation som verkar
för våra intressen.”

”Fysioterapeuterna håller mig
uppdaterad inom forskningen
och har en användbar
databas med kliniska tester.”

Susanne Steenhouwer, fysioterapeut,
KBT-terapeut, ergonom och företagare,
medlem sedan 2006.

Jag vill bli medlem i Fysioterapeuterna.
Yrkesverksam
Studerande

VT
Högskola

Personnummer: 		
Förnamn: 			

Karsten Kaping, fysioterapeut i Sveriges
Olympiska Kommitté, medlem sedan 1998

Inskrivningsår

Efternamn: 		

Gatuadress: 				

Hur vill du utvecklas?
Din dröm om yrkesutveckling och karriär
är i fokus.Vi ger dig de verktyg, det stöd
och den trygghet som du behöver för
att du ska kunna förverkliga dig själv och
nå dina mål. Fysioterapeuterna är med
och skapar förutsättningarna för kårens
utveckling. Vi har 1 000 förtroendevalda i
distrikt och sektioner som kan yrket och
vet vilka lagar och regler som gäller.

Detta får du bland annat:

Ort: 			

Postnummer: 			

Arbetsplats: 		

• Medlemskap i en sektion ingår
• Unik databas med mätmetoder
• Tidskriften Fysioterapi
• Möjlighet att ansöka om specialistkompetens
• Tillgång till lönestatistik och Saco lönesök, en av
marknadens bästa och största databaser med akademikerlöner
• Råd, tips och hjälp när du förhandlar om lön
och anställningsvillkor

Landsting

Kommun

Examensår och -månad: 		

Stat
		

E-post: 			
Val av sektion: 			
(Alla sektioner hittar du på www.fysioterapeuterna.se/sektioner)

• Särskilt stöd till dig som är chef och ledare eller företagare
• Tillgång till facklig rådgivning och hjälp via
förtroendevalda och ombudsmän
• Förmånlig inkomstförsäkring vid arbetslöshet
• Mentorskap för nyexaminerade

Privat

Vill du gå med i Akademikernas A-kassa, AEA?
Kontakta AEA genom www.aea.se eller 08-412 33 00.

Företagare

HT

