
Ett fackförbund inom Saco

Bli medlem.



Bli medlem du också. 
SRAT finns när du behöver oss genom hela ditt yrkesliv. Vi organiserar 
akademiker inom samhällsbärande professioner. Hos oss är du  
speciell och har en given plats i en av våra föreningar där dina  
yrkesfrågor tas om hand. Beslut och inflytande ska ligga nära dig 
som medlem, därför är SRAT uppbyggt av föreningar där du också får 
chans att möta yrkeskollegor. 

Vi är experter på din bransch, och vi vill att du ska gå stark genom hela 
din karriär. Vi brinner för vårt jobb och vi vill göra skillnad för dig. Till-
sammans ser vi möjligheterna i ett samhälle som ständigt förändras.

Ju fler medlemmar vi är, desto större möjlighet har vi att förhandla
fram bra villkor i förmånliga kollektivavtal som är moderna och 
anpassade för dagens arbetsliv. Vi bevakar dina rättigheter och skapar 
möjlighet för dig att omfattas av goda villkor.

Det lönar sig att vara med i SRAT.
Fyll i din medlemsansökan direkt: srat.se/bli-medlem

Ingår i medlemskapet
Rådgivning/arbetsrättsligt stöd, kunskap om din bransch, 
inkomstförsäkring, sjukförsäkring, karriärcoachning,  
seminarier med mera. 
Ditt pris 225 kr/månad* * För aktuell avgift i din förening se srat.se/medlemsavgift



Vi erbjuder dig:
Trygghet
l Rådgivning och arbetsrättslig hjälp
l Kollektivavtal
l Möjlighet att bli medlem i Akademikernas a-kassa
l Vassa försäkringar 
l Privatjuridisk rådgivning och avtal – Lexly

Personlig utveckling – SRAT Karriär
l CV-granskning, karriärcoachning
l Hjälp att spetsa din LinkedInprofil
l Sveriges bästa lönestatistik – Saco LöneSök

Gemenskap
l Nätverk
l Medlemstidning
l Aktiviteter, seminarier

Du hittar alla medlemsförmåner på: srat.se/formaner

Kostnad om du köper ”på stan”
Rådgivning/arbetsrättsligt stöd: ca 1.000 kr/tim, kunskap  
om din bransch: ovärderligt, inkomstförsäkring och sjuk- 
försäkring: prisexempel 299 kr/månad, karriärcoachning: 
800-2.000 kr/tillfälle, seminarier: 3-8.000 kr/dag. 



Det ska löna sig  
att vara medlem!

Box 1419, 111 84 Stockholm
08-442 44 60 | kansli@srat.se | srat.se N
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