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När du kommer hem
Om du inte uppfyller kraven för arbetslöshets
ersättning från AEA när du har arbetat utom
lands och kommer tillbaka till Sverige och inte
har ett nytt jobb kan du söka ekonomiskt stöd
genom Sveriges Ingenjörers Utlandsfond. Du
har också möjlighet att ansöka om ersättning
från inkomstförsäkringen om du blir beviljad
ersättning från Sveriges Ingenjörers Utlands
fond. Mer om hur du söker stödet och vilka kri
terier som gäller hittar du på vår webbplats.

Mer information om att jobba utomlands
hittar du på sverigesingenjorer.se/utland

SVERIGES INGENJÖRER
Box 1419, 111 84 Stockholm
Malmskillnadsgatan 48
tel 08-613 80 00
medlem@sverigesingenjorer.se
sverigesingenjorer.se

Jobba utomlands

Se till att du är förberedd innan du åker

Använd dig av nätverket

För dig som är ingenjör är möjligheterna att få ett spännande och
utvecklande jobb utomlands mycket goda. Men oavsett om du har
lång arbetslivserfarenhet eller om det är ditt första riktiga jobb är
det viktigt att du tar reda på det du behöver veta innan du åker.
Som medlem i Sveriges Ingenjörer kan du få råd, stöd och hjälp av
oss – både innan du reser, under din utlandsvistelse och när du
kommer hem igen.

Passa på att ställa dina frågor om hur det är att bo och arbeta utom
lands till ingenjörskollegor som har utlandserfarenhet. På webb
platsen hittar du ett register över medlemmar som kan stå till
tjänst och som har erfarenhet från olika länder runt om i världen.

Anpassa ditt medlemskap utifrån var du ska jobba
Gästmedlemskap i Norden och Australien
Ska du jobba inom Norden eller i Australien kan du ansöka om
ett gästmedlemskap i det aktuella landets förbund. Gästmedlem
skapet ingår i din ordinarie medlemsavgift. När du blivit gästmed
lem har du samma rätt till juridisk hjälp, förhandlingsstöd och
konsultation som landets ordinarie medlemmar, och du har möj
lighet att vara gästmedlem i upp till tre kalenderår.
Utlandsmedlemskap i resten av världen
Är du medlem i Sveriges Ingenjörer och tar anställning utomlands
(utanför Norden och Australien) kan du bli utlandsmedlem. För
denna typ av medlemskap betalar du bara halv ordinarie avgift
men kan fortfarande ta del av förmåner som Inkomstförsäkring,
rådgivning och rättshjälp med flera.
För att bli gästmedlem eller utlandsmedlem ska du skicka in en
skriftlig ansökan, sverigesingenjorer.se/utland.

Vi finns med under hela resan
Innan du åker
Det mesta du behöver veta om att jobba utomlands finns samlat på
vår webbplats. Här hittar du bland annat information om fackliga
nätverk, viktiga kontaktuppgifter, checklistor, medlemsförmåner,
handboken Arbeta utomlands och en rad nyttiga länkar. Behöver
du ytterligare råd är du välkommen att ringa oss på 08-613 80 00
eller skicka e-post till forhandling@sverigesingenjorer.se.

Kolla upp arbetslöshetsförsäkring
Innan du åker behöver du ta reda på var du ska vara arbetslöshets
försäkrad. Ta kontakt med Akademikernas a-kassa, AEA, för att få
information. Mer information och kontaktuppgifter finns på aea.se.

Tänk på inkomstförsäkringen
Den förmånliga inkomstförsäkringen som ingår i medlemskapet
kan vara skäl att stanna kvar som medlem även under din ut
landsvistelse. Inkomstförsäkringen kan ge dig upp till 80% av din
lön. Ta reda på vad som gäller för dig genom läsa mer på inkomst
forsakring.com/sverigesingenjorer eller genom att höra av dig
till Akademikernas Inkomstförsäkring på 0770-78 20 50 eller via
kundservice@inkomstforsakring.com.

Under din utlandsvistelse
Oavsett var i världen du jobbar får du fem nummer per år med
lemstidningen Ingenjören och Ny Teknik (digital prenumeration)
som utkommer med cirka 40 nummer per år.

Bli en av 550 000 utlandssvenskar
Medlemskapet i Sveriges Ingenjörer ger dig 50 procent rabatt
på första månadsavgiften till föreningen Svenskar i världen med
550 000 medlemmar. Avgiften inkluderar tidningen med samma
namn. Läs mer på sviv.se.

Rättshjälp vid tvist med arbetsgivaren
Om du hamnar i tvist med arbetsgivaren står Sveriges Ingenjörer
för kostnaden för en timmes konsultation med en jurist i det land
du jobbar.

