Bliv medlem af 3F
Mange udlændinge bliver snydt, når de arbejder i Danmark. 3F er Danmarks største og
stærkeste fagforening og a-kasse. 3F sikrer medlemmerne bedre løn- og
arbejdsvilkår.

Metabeskrivelse:
Mange udlændinge bliver snydt, når de arbejder i Danmark. Bliv medlem af 3F, så kan vi
hjælpe dig. 3F sikrer medlemmerne bedre løn- og arbejdsvilkår.

Derfor skal du være medlem af 3F
Det er vigtigt, du får den løn, som du har krav på, og at du får en ordentlig behandling,
når du arbejder i Danmark.
I Danmark findes der ikke en lov om mindsteløn. Gode løn- og arbejdsvilkår er sikret
gennem overenskomster, som fagforeningen forhandler for dig.
En overenskomst er en aftale om løn- og ansættelsesforhold, der gælder for en stor gruppe
arbejdere, og som er forhandlet mellem arbejdsgiver og arbejdere. Uden overenskomst kan du
risikere at gå ned i løn, at skulle arbejde mange flere timer, miste retten til feriefridage og
dagpenge ved arbejdsløshed og meget mere.
Find dig ikke i dårlige arbejdsvilkår. Meld dig ind i fagforeningen. 3F er Danmarks største
fagforening, og vi er der for dig, når du har brug for hjælp.
•
•
•

•
•

3F tjekker din løn og din arbejdskontrakt og fortæller dig, om du får den løn, du har
krav på.
3F sikrer dig juridisk hjælp fra vores faglige specialister i spørgsmål om
arbejdsforhold. Vi kører din sag i retten gratis, hvis det bliver nødvendigt.
3F har stor erfaring i at hjælpe udlændinge, som arbejder i Danmark. Vi sikrer tolke,
hvis der er behov for et møde med din arbejdsgiver om løn eller andre problemer på
arbejdspladsen.
Vi giver dig rabat på samtlige privatforsikringer i Alka. 3F’ere sparer i gennemsnit
3.000 kroner om året på forsikringer.
3F er tæt på dig, så kom endelig forbi os. I 3F har vi 64 afdelinger fordelt i hele
landet. Find din lokale 3F fagforening her.

Hvert år henter 3F over en milliard kroner ind til vores medlemmer i erstatninger samt
manglende indbetaling af pension, løn og feriepenge.

