Vakmensen

Vakmensen

Samen gaan we voor
heldere afspraken

Samen gaan we voor
heldere afspraken

Ga naar jeachterban.nl en vertel ons wat jij ervan vindt!
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Zie de voorwaarden op de site.

ga naar www.jeachterban.nl/winkels
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Er is al jaren geen cao in de optiek branche. Dit betekent dat jij niet automatisch een
loonsverhoging krijgt bij een goede beoordeling of dat jij een eigen budget hebt voor
opleidingen en jouw eigen ontwikkeling.

Er is al jaren geen cao in de optiek branche. Dit betekent dat jij niet automatisch een
loonsverhoging krijgt bij een goede beoordeling of dat jij een eigen budget hebt voor
opleidingen en jouw eigen ontwikkeling.

Wij willen graag met de werkgevers in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden voor
een nieuwe cao. Maar daar is jouw input voor nodig. Vul onze enquête in en vertel ons wat jij
belangrijk vindt. Daarnaast kan jij al jouw vragen over arbeidsvoorwaarden stellen op onze
online community jeachterban.nl/winkels. Ook kun je daar in gesprek met collega’s uit de
branche en van elkaar leren.
Kom naar onze online community Je Achterban en praat mee.
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Hoe groter, hoe meer invloed
Als CNV Vakmensen willen we graag dingen verbeteren op de werkvloer. Met hoe meer we
zijn, hoe harder we met onze vuist op tafel kunnen slaan. Daarom loont het voor je als jij en
zoveel mogelijk van je collega’s lid worden.
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Datum

Naam		

Datum

Voorletters

Handtekening

Voorletters

Handtekening

De opzegtermijn van het lidmaatschap is drie maanden.
De contributie van CNV Vakmensen is afhankelijk van je inkomen. In veel cao’s geldt een fiscaal voordelige regeling,
waardoor de netto contributie een stuk lager uitpakt.

Geboortedatum

M/V

Geboortedatum
Adres

Wat is jouw maandinkomen?

Postcode

(inkomenscategorie aankruisen)

Woonplaats

q
q
q
q

Telefoonnummer
E-mailadres

tot € 999,vanaf € 999,- tot € 1.550,vanaf € 1.550,- tot € 2.500,vanaf € 2.500,-

Vestigingsplaats		

€
€
€
€

5,00
12,00
16,00
18,00

Bedrijfstak
Dit lid is opgegeven door:

OPT01

De opzegtermijn van het lidmaatschap is drie maanden.
De contributie van CNV Vakmensen is afhankelijk van je inkomen. In veel cao’s geldt een fiscaal voordelige regeling,
waardoor de netto contributie een stuk lager uitpakt.

Adres

Wat is jouw maandinkomen?

Postcode

contributie

De inkomenscategorie wordt niet met jouw bank of andere
partijen gedeeld!

Werkzaam bij

M/V

(inkomenscategorie aankruisen)

Woonplaats

q
q
q
q

Telefoonnummer
E-mailadres

tot € 999,vanaf € 999,- tot € 1.550,vanaf € 1.550,- tot € 2.500,vanaf € 2.500,-

Vestigingsplaats		

Dit lid is opgegeven door:

OPT01
Was je al eens lid van een bond?

Naam

Zo ja, welke?		

Adres

Zo ja, welke?		

Adres

In de periode van

Postcode/Woonplaats

In de periode van

Postcode/Woonplaats

Lidmaatschapsnummer

Lidmaatschapsnummer		

Retouradres: CNV Vakmensen, t.a.v. Bedrijfsadm., antw.nr. 4308, 3500 VE Utrecht (postzegel niet nodig)

5,00
12,00
16,00
18,00
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Naam

Lidmaatschapsnummer		

€
€
€
€

De inkomenscategorie wordt niet met jouw bank of andere
partijen gedeeld!
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Was je al eens lid van een bond?
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contributie

tot

Lidmaatschapsnummer
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