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Förbundet för dig
som är behörig lärare
eller studie- och
yrkesvägledare!

Vi är specialister!
Är du utbildad lärare eller studie- och yrkesvägledare? Vi finns som stöd när du behöver det.
Genom nätverk och medlemsservice får du stöd och service i karriärfrågor. Vi tar helt enkelt
tillvara dina intressen, både på lång och kort sikt. Du får ett medlemskap med många fördelar.

Råd och stöd
Våra kunniga och erfarna ombudsmän finns bara ett telefonsamtal eller ett mejl bort.
De hjälper dig om du har frågor kring din anställning och dina villkor. Till sin hjälp har
ombudsmännen jurister och experter, specialister på arbetsrättsliga problem.
Du når oss via medlemsjour@lr.se eller telefon 08-613 27 00.

Föreläsningar och seminarier
Vi erbjuder föreläsningar och seminarier som ger dig fördjupad kunskap till ditt yrkesliv.
De är kostnadsfria för dig som medlem.

Inkomstförsäkring
En förmånlig inkomstförsäkring ingår i medlemsavgiften. Inkomstförsäkringen ger till
sammans med a-kassan upp till 80 procent av lönen upp till 60 000 kronor i 200 dagar.
Detta ska jämföras med enbart a-kassan som ersätter max 80 procent av 25 025 kronor.

Förmånliga försäkringar och medlemsrabatter
Som medlem kan du teckna förmånliga hem-, olycksfalls- och barnförsäkringar via Lärarförsäkringar. Du har också tillgång till hundratals medlemsrabatter på allt från resor och
boende till böcker, hemelektronik och andra prylar.

Stöd och verktyg för dig som söker jobb
Att hitta drömjobbet är inte det enklaste. Därför ingår tjänsten Hantera jobbsök i ditt
medlemskap. Tjänsten gör det enkelt att publicera ditt CV på alla stora jobbsökarsidor
– från ett enda ställe. Du kan också lätt skräddarsy ansökningar till olika utlysta tjänster.

Gör som mer än 90 000 andra  —  bli medlem du också!
LR.se/blimedlem eller scanna koden
Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.
Med över 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

