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Specia
– för jämlikhet
i arbetet.

Medlemstjänsterna
Specia är ett fackförbund som
i olika skeden av deras expert
du befinner dig i, får du profes
				
stöd av våra med

SPECIA:s
evenemang
och nätverk

”Min vän och jag deltog i ett evenemang som
Specia ordnade i min hemstad. Under kaffet fick alla
presentera sig och berätta vad de sysslade med.
Jag berättade att jag söker en praktikplats, och
arrangören tipsade om ett företag som sökte en
praktikant. Jag tog kontakt med företaget och fick
platsen. Tack vare Specia öppnade sig möjligheten
för mig. Jag rekommenderar varmt Specia:s
evenemang, de är verkligen nyttiga: man lär sig
alltid något nytt och kan nätverka med en
mängd olika personer.”
Maiju Lehikoinen, Jyväskylä

Arbetsansökningar
och karriärplanering

”‘Endast 20 % av alla jobb besätts genom offentliga
platsannonser.‘ Det hörde jag på Specia:s kurs
Piilotyönhaun ABC, och det fick mig att vakna
upp. Jag hade tidigare skickat över hundra jobb
ansökningar och insåg nu att det var dags att byta
taktik. De tydliga instruktionerna och exemplen som
jag fick på kursen avslöjade mina bristande metoder
och lärde mig att förstå hur man ska söka jobb.
Kursen var en riktig lyckospark för mig. Jag börja
söka på ett annat sätt, och snart fick jag jobb.”
Sari Lamminpää, Tavastehus

ger styrka i arbetslivet
tar hand om sina medlemmar
karriär. Oavsett vilken situation
sionellt och branschspecifikt
lemstjänster.

Juridiska
tjänster

”Under samarbetsförhandlingarna på min arbetsplats
utnyttjade jag Specia:s juridiska tjänster. De lärde
mig hur samarbetsprocessen fungerar och vilka
rättigheter arbetstagarna har. Jag tycker att jag inte
fick tillräckligt information av arbetsgivaren. Efter för
handlingarna blev jag uppsagd, liksom många andra
av mina arbetskamrater. Även då stod jag i kontakt
med förbundets jurist och ombud. Vid avtalsförhand
lingarna gällande mina nuvarande arbetsuppgifter
vände jag mig också till juristen. Min rekommendation
till er är att inte dra er för att utnyttja fackförbundets
alla tjänster. De finns till för oss medlemmar.”
Päivi Hännikäinen, Kotka

Utbildningsstöd

”När jag bytte jobb blev det aktuellt för mig att
förbättra mina kunskaper i svenska. Jag beslöt att
gå en kurs i svenska och ansökte om Specia:s
utbildningsstöd. Det var väldigt enkelt att ansöka om
stödet. Utbildningsstödet är en utmärkt medlems
förmån för dem som själva vill söka lämpliga kurser
och behöver extra finansiering. Dessutom tycker jag
att det sänker tröskeln att prova på olika kurser. Den
bästa tryggheten vid förändringar i arbetslivet är att
förbättra sina kunskaper.”
Mikko Lehtonen, Helsingfors

Utbilda dig professionellt, bygg upp
nätverk och utnyttja förbundets hjälp när
du söker jobb och planerar din karriär.
Som medlem i Specia bevarar du din
professionella skärpa, och vi står på din sida
i olika situationer på arbetsmarknaden.
Specia är ett fackförbund och en
intressebevakningsorganisation inom Akava
med 6 600 medlemmar. Specia representerar
högutbildade experter och chefer, experter
och chefer som skaffat sig kompetens i
arbetet samt FM- och PeM-studerande/
generalister.
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