
Приєднуйтесь до  

FAGFORBUNDET
В Норвегії ті, хто працюють, зазвичай об’єднуються у 
профспілки. Fagforbundet є найбільшою профспілковою 
організацією Норвегії. Ми займаємось тим, що проводимо 
за вас перемовини про справедливу заробітну плату, 
допомагаємо вам отримати повну та постійну зайнятість, а 
також підтримуємо, якщо ви відчуваєте дискримінацію на 
роботі, а також ми робимо багато-багато іншого.

Ukraina

турбота • згуртованість • солідарність 



Членство у Fagforbundet подібне до страхування. 
Щомісяця ви сплачуєте невеликий внесок до профспілки, 
і якщо на роботі трапиться щось, з чим ви не в змозі 
розібратися самостійно, Fagforbundet допоможе вам.

• Виборні представники Fagforbundet слідкують за тим, щоб ви отримували 
належну вам заробітну плату та пенсію.

• Ми дбаємо про те, щоб тривалість вашого робочого дня відповідала 
вимогам законодавства, і щоб ви отримували плату за понаднормову 
роботу, коли ви маєте на неї право.

• Якщо ви стикаєтесь із несправедливістю на роботі, виборні представники 
Fagforbundet допоможуть вам.

• Якщо ви отримуєте додаткову освіту або навчаєтесь на курсах норвезької 
мови, ви можете повернути половину своїх витрат. Це називається 
стипендією, і подавати заявку на неї можна один раз на рік.

• Коли ви платите за членство у Fagforbundet, ви можете також отримати 
певні типи страхування, наприклад, страхування домашнього майна. У нас 
це страхування є дешевим, але одним з найкращих варіантів страхування 
домашнього майна у Норвегії.

• Якщо ви вступаєте до Fagforbundet, ви можете брати участь у курсах або 
конференціях, де можна більше дізнатися про свою професію та про 
трудове життя в Норвегії.

• Ви можете стати членом Fagforbundet ще поки ви є учнем, студентом, 
практикантом або коли вже працюєте.

Коротше кажучи, Fagforbundet бореться за те, щоб ви почувалися 
добре на своїй роботі, і щоб ви отримували належну вам зарплату. 
Коли ви стаєте членами Fagforbundet, нас, працівників, які 
вимагатимуть справедливої заробітної плати, безпечної роботи та 
доброго ставлення для всіх, стає більше.

Приєднуйтесь до нас вже зараз!

Детальніше про те, що може запропонувати вам Fagforbundet, читайте на сайті 

www.fagforbundet.no/international


