Utvikling og trygghet
i en og samme organisasjon!

Hvem er vi?
Lederne er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon
for ledere. I mer enn 100 år har vi støttet medlemmene våre
når de trenger det. Det skal vi fortsette med.
Vår visjon er å bygge gode ledere.
Lederne tilbyr lederutvikling og tilhørighet for ledere på
tvers av bransjer og på alle nivåer. Lederne skal bygge bro
og fremme lederes interesser i arbeidslivet. Sammen skal
vi bidra til mangfold og skape rammer for god ledelse.
Vi skal være tydelige, inkluderende og troverdige – egenskaper
vi ønsker av ledere på arbeidsplassen.
Lederne – vi bygger gode ledere
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Lederne ble dannet i 1910, og fikk sitt
nåværende navn i 1998. Vi er partipolitisk
uavhengige, noe som betyr at vi engasjerer
oss i politiske saker som har betydning for
våre medlemmer, uavhengig av parti.

17 500

Våre medlemmer finnes i
de fleste bransjer over hele
landet. Per i dag teller vi
over 17 500 medlemmer
og er i vekst!

Lederne organiserer i mange
bransjer og bedrifter over
hele Norge. Vi finnes i både
offentlig og privat sektor.
Velkommen til oss!
Lederutvikling
Hos oss får du et tverrfaglig nettverk av ledere som du kan diskutere lederfaget med. Ved
hjelp av vårt omfattende kurstilbud kan du holde deg faglig oppdatert og bli en bedre leder.
Som medlem får du:
• faglige kurs og konferanser innen ledelsesfaget
• dekket transport, overnatting, kost & losji på de fleste arrangementene
• tilgang til Norges kanskje mest sjenerøse etter- og videreutdanningsfond
• utdanningsmuligheter innen den norske ledelsesmodellen
• gratis e-bøker om ledelse
• tilgang til nettverk og møteplasser via Lederne sentralt og din lokale avdeling
• trygghet i jobben med tilgang til juridisk hjelp og 15 timer privatrettslig bistand

Juridisk hjelp
Medlemmer kan få rådgivning og juridisk bistand knyttet til de fleste rettsområder. Lederne
har egne ansatte rådgivere, jurister, advokater, og samarbeidsavtaler med eksterne advokat
firmaer som sørger for at du får rask hjelp.
Som medlem kan du få:
• råd og juridisk bistand i saker som angår arbeidsforholdet ditt. Vi hjelper deg med alt fra
spørsmål om arbeidskontrakten din til spørsmål rundt stillingsendringer og oppsigelse
• 15 timer privatjuridisk bistand for deg og familien. Du får råd og bistand som privatperson
innen de fleste rettsområder – for eksempel familie- og arverett, kjøpsrett, kontrakter, fast
eiendom, førerkortbeslag m.m.
• tilgang til det juridiske oppslagsverket Compendia via Min side (krever innlogging)

Gode forsikringsordninger
Lederne har gjennom lang tid framforhandlet gode forsikringsordninger for sine
medlemmer. Dette gjelder både de kollektive forsikringene som er en del av kontingenten,
men også de private som du selv velger om du vil ha. Som medlem er du garantert de beste
rabaterte prisene hos våre samarbeidspartnere innen forsikring.
Vi jobber også kontinuerlig med å skaffe nye forsikringer som du kan dra nytte av.
Mer informasjon om dette kan du finne på våre hjemmesider, www.lederne.no/forsikring

Årlig arrangerer Lederne små og store kurs og
seminarer som samler flere tusen deltakere.

Kurs og konferanser
Vi arrangerer alt fra frokost- og ettermiddagsseminarer til store konferanser. Det finnes
mange kurs om ledelse og hvordan bli en bedre leder, og godt påfyll i en stressende
arbeidshverdag.
Med Ledernes omfattende kurstilbud kan du holde deg faglig oppdatert. Vi holder
ledelseskurs og temakurs over hele landet. Alle kursene våre er gratis for medlemmene,
så kontingenten kan fort tjenes inn.
Du kan også søke om støtte til etterutdanning.

Som medlem hos Lederne får
du mange gode rabatter hos
samarbeidspartnerne våre.
Det er mye å spare på å bruke
fordelene vi har både i jobben
og på fritiden. Vi i Lederne
jobber kontinuerlig med å
finne nye medlemsfordeler.
På de neste sidene finner du
et utvalg av de beste.
Sjekk alltid lederne.no for oppdaterte fordeler.

Økonomiske rabattavtaler
Vi har en rekke medlemsfordeler som gi deg rabatter. Dette er noe vi jobber
med kontinuerlig, og vi kan blant annet tilby følgende:

Mer info på www.lederne.no/fordeler eller ved å kontakte oss på 22 54 51 50 / post@lederne.no

Rabatter hos Color Line, DFDS og Fjordline.

Avtalepris hos Hertz bilutleie i Norge og Europa.
Avtalepris hos Sixt bilutleie i Norge.

Ledernes egne ferieleiligheter i Spania
leies ut til medlemmene til kostpris.
Høy standard og svømmebasseng

Rabatter hos Cirkle K, YX og Uno-X.

Rabatt på flybilletter hos Norwegian sitt rutenett i Europa,
både for lavprisbilletter (5 %) og fleksible billetter (12 %),
og merk at det er egne rabatter på flyvninger til Alicante
hvor våre flotte ferieleiligheter ligger.

Rabatter hos Nordic Choice Hotels, Thon Hotels i Norge,
First Hotels i Sverige og Danmark, Farris Bad,
Hankø Fjordhotell & Spa og Scandic Hotels.

Gratis lydbøker og e-bøker om ledelse.

Rabatter på kjøreskole hos Wright Trafikkskole.
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Lederne organiserer mange ledere og
betrodde teknisk ansatte innen energi.
Lederne hjelper deg med juridiske
spørsmål, og via oss kan du bygge et
uvurderlig nettverk av kontakter.

Barnehager
«Jeg liker at Lederne er politisk uavhengig, og styres
av medlemmenes interesser. Lederne har de beste
tillitsvalgte, og kjører saker så langt de må for å få
gode løsninger for medlemmene sine. Det er godt å
vite i et stadig tøffere arbeidsmarked.»
Ingelill Handeland Eide

Lederne har avtaleverk for alle leder
nivåer i barnehagesektoren. Hos oss har
du mulighet for å utvikle deg faglig, og
få støtte til videreutvikling innen faget
ditt. Vi tilbyr en mengde kurs, og god
nettverksbygging.

«På Ledernes kurs og konferanser har jeg lært alt
fra overordnede lederteorier til praktiske teknikker
jeg bruker i hverdagen. Dette har bidratt til at jeg
har klart å redusere sykefraværet drastisk etter at
jeg overtok som barnehageleder.»
Jana Jarasova
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Søk medlemsskap
Kan også fylles ut på www.lederne.no/blimedlem. Der finner du også mer info om kontingenten etc.
Personlig informasjon
Navn:

Etternavn:

Personnr.:

Adresse:

Postnr./sted:

Land:

E-post:

Mobiltelefon:

Innmelding
Dato:

Hvordan betale kontingenten?
Lønnstrekk

Avtalegiro

Arbeidsgiver
Stilling:

Arbeidsgiver:

Firma adresse:

Firma postnr.:

Arbeidssted:

Ansvarsområde:

Skjule ditt medlemskap for arbeidsgiver og øvrige medlemmer

Rekruttering
Navn på den som rekrutterte deg:

Medlemsnr. på den som rekrutterte deg:

Se www.lederne.no/rekruttering for mer info

Tilleggsinformasjon
Fyll inn om du har tilleggsinformasjon
Jeg ønsker å motta Ledernes nyhetsbrev
Jeg samtykker i å motta SMS fra Lederne
Jeg samtykker i Ledernes medlemsvilkår.
Jeg ønsker å motta magasinet Lederne i posten
Jeg er innforstått med at utmelding fra tidligere
forbund gjøres personlig.
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Handel, service og reise
Er du leder i denne sektoren er Lederne
den rette organisasjonen for deg. Vi har
høy kompetanse på området ditt, og kan
bidra til at du videreutvikler deg faglig.
Vi hjelper deg blant annet gjerne med å
forhandle egen lønn.

«Lederne er en organisasjon som jobber med
utfordringer som angår meg som leder, og som
ivaretar mine interesser. De har også en egen region
for Samvirke, og derfor ble jeg medlem. Personlig
bruker jeg flere av medlemsfordelene.»
Christian Langeid Pedersen

Jeg aksepterer at Lederne kontakter meg for innhenting av informasjon knyttet til medlemsskapet.
Over 17 500 ledere og betrodde teknisk og merkantilt ansatte i vel 1 200 bedrifter har valgt Lederne som sin
partner for individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte. Velkommen til Lederne!
Se www.lederne.no/personvern for info om behandling av personopplysninger.
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Følg oss på
sosiale medier:

Instagram: Lederne

Facebook: Lederne

Twitter: @lederne

youtube.com/LederneNorge

Linkedin.com/company/lederne

