Dagens ingenjörer
förbättrar Finland

För ingenjörer
DIFF – Ingenjörerna i Finland rf har bevakat ingenjörernas intressen i över
85 år. Vår verksamhet kombinerar respekt för våra långa traditioner och
ett färskt grepp i dagens ingenjörsvärld. Vi är den enda svenskspråkiga
medlemsorganisationen inom Akava. Vi samarbetar dessutom mycket med
Insinööriliitto och ett flertal finlandssvenska organisationer för att kunna
erbjuda våra medlemmar så bra förmåner och intressebevakning som möjligt.
Vi har cirka 3 300 medlemmar varav en tredjedel är studerandemedlemmar.
Vi är ett relativt litet förbund och detta är en fördel – vi är en smidig och
flexibel organisation med bra kommunikation och ingen onödig byråkrati.
Vi är genuint intresserade av våra medlemmar och av hur de bemöts i
arbetslivet. Det är lätt att kontakta oss och via oss är det enkelt att bilda
nätverk. Vårt mål är att samla alla finlandssvenska ingenjörer under ett och
samma tak!
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Vi erbjuder ingenjörer
möjlighet att nätverka
på svenska i LinkedIn-gruppen
”Ingenjörer i Finland”. Gruppen är
en plattform där medlemmarna
kan diskutera aktuella frågor
som berör näringsliv, ekonomi,
arbetsliv och samhälle. Gruppen
är även en ypperlig plats för att
marknadsföra lediga positioner
eller sitt eget företag.
Välkommen med!

Nytta av medlemskap
• Arbetslöshetskassan KOKO tryggar dina
inkomster vid arbetslöshet eller permittering.
• Får du den lön du förtjänar? Utnyttja
Löneräknaren, lönestatistik och
lönerådgivning.
• Juristerna hjälper dig att lösa
problemsituationer.
• Rådgivning i arbetslivsfrågor – du behöver
inte veta allt själv.
• Evenemangen ger dig kunskap och nätverk.
• Strejkunderstöd – ekonomiskt stöd under
arbetskonflikter.
• Ansvars- och rättsskyddsförsäkring – som
skydd vid överraskande situationer.
• Tidningar – håll dig uppdaterad.
• Hitta din nästa match på Arbetsplatsbörsen.
• Stipendier och understöd ger dig möjligheter.
• Ta dig till nästa nivå med Karriärservicen.
• Quintec – för att kvinnliga ingenjörer behövs.
• Mångsidiga förmåner och erbjudanden via
Member+.
• Distansarbeta eller mingla på Orfeus Lounge.

Dedicated
to the finish.
mirka.com

Ta en närmare titt på förmånerna: www.diff.fi/tjanster
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Ditt stöd i löneförhandlingar
Vi erbjuder alla våra medlemmar personlig lönerådgivning. Rådgivningen hjälper dig att
ställa din lön i proportion till ingenjörernas allmänna lönenivå och på så sätt motivera en
löneförhöjning hos arbetsgivaren. Rådgivningen är avgiftsfri och kan ordnas på distans.
Vi genomför årligen en arbetsmarknadsundersökning bland våra medlemmar tillsammans med Insinööriliitto. Enkätresultaten använder vi som grund för lönerådgivningen
– den tillgängliga informationen är alltså alltid aktuell. Du kan också bekanta dig med
lönestatistik, löneräknaren och andra hjälpmedel som är av nytta i löneförhandlingar
genom att logga in på www.diff.fi.

Hjälp med att avancera i karriären
Karriärservicen är avsedd för var och en av våra medlemmar oberoende av om du är
anställd, arbetslös eller studerande. Vi hjälper i alla slags situationer.
Karriärservicen är en bra möjlighet att gå igenom ditt eget kunnande med ett proffs och
kartlägga dina styrkor och vad du kunde utveckla. Vänd dig till vår karriärservice om du
till exempel längtar efter nya utmaningar i ditt nuvarande arbete, letar efter en totalt ny
riktning för din karriär eller behöver tips för arbetssökning eller hjälp med ditt CV.

På vår webbplats finns arbetsplatsbörsen där du hittar
annonser om lediga arbetsplatser inom ingenjörsbranschen.
Tjänsten är gemensam med Insinööriliitto.
Logga in på diff.fi och ta en titt!

We are

www.solwers.fi
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Novia satsar på alumnverksamheten
Yrkeshögskolan Novia vill satsa på en
aktiv alumnverksamhet. Noviaalumner
är alla som genom åren blivit
utexaminerade från Yrkeshögskolan
Novia eller från dess föregångare. Vi är
genuint intresserade av var våra alumner
landar efter sin examen. Vi vill veta var
Noviaalumnerna är placerade på kartan;
vad de jobbar med och med hurdana
arbetsuppgifter.
Man kan säga att alumnverksamheten
har några övergripande syften; den
är viktig för att kvalitativt förbättra
utbildningen och skapa nätverk till
arbetslivet, och så är ju våra alumner
våra viktigaste ambassadörer.

Novia ser väldigt positivt
till ett starkt samarbete
med DIFF. Tillsammans
kan vi skräddarsy bra
alumnevenemang för våra
ingenjörer.

För att inte missa information
om Novias alumnverksamhet och
kommande evenemang ska man
registrera sig i Novias alumnregister.
Alumnverksamheten bygger helt
på frivillighet, man engagerar sig i
den mån man har tid och resurser.
Alumner kan engagera sig till exempel
genom att ge alumnintervjuer, erbjuda
praktikplatser, ta emot studiebesök,
fungera som gästföreläsare eller vara
uppdragsgivare för ett examensarbete.
Alumnverksamheten ger dig också
möjlighet dels att upprätthålla de
kontakter du knöt under studietiden,
dels att bredda ditt nätverk genom helt
nya kontakter.
I dag är det livslångt lärande som gäller.
Samhället ändras i snabb takt och man
ska hänga med i svängarna. Sett över
ett arbetsliv behöver många någon gång
utveckla eller uppdatera sina kunskaper.
För att hålla sig attraktiv och utvecklas på
en arbetsmarknad där kompetenskraven
ständigt förändras är det viktigt

med livslångt lärande. Kontinuerlig
självutveckling är en förutsättning för
framgång i arbetslivet.
Det har visat sig att alumner med en
levande relation till sitt lärosäte har
närmare till hands att återvända för
studier på en avancerad nivå, uppdatera
sin kunskap eller kanske till och med
köpa en uppdragsutbildning. Alla former
av utbildning är av intresse för Novia.

Isabella Alén, alumnkoordinator,
Yrkeshögskolan Novia

Mer information om
verksamheten och
registrering finns på
Novias webbplats
www.novia.fi/om-oss/alumn/
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För dina intressen
Vi förstår att alla inte är intresserade av att sätta sig in i arbetslagstiftning och
intressebevakning. Det behöver man inte heller. Vi är här för att ta hand om alla sådana
frågor för dig och våra andra medlemmar. Vi är en relativt liten organisation och därför
är välbefinnandet av var och en av våra medlemmar viktigt för oss. Vi har också ett stort
nätverk av förtroendemän på arbetsplatserna.
Vi vill att alla blir rättvist bemötta i arbetslivet, och det är just intressebevakning som
garanterar alla samma basnivå som inte en enda arbetsgivare får underskrida. Det
viktigaste med ett medlemskap i DIFF är att du med medlemskapet hjälper till att
upprätthålla en stabil arbetsmarknad med klara spelregler i Finland.
DIFF förhandlar genom De högre tjänstemännen (YTN) om kollektivavtal för högre
tjänstemän inom den privata sektorn. Genom JUKO förhandlar DIFF om avtal inom
offentliga sektorn. Kollektivavtalen ger bättre villkor än lagstiftningen. Villkoren varierar
mellan olika branscher men förbättringarna i tabellen finns i de flesta branscherna.
Kollektivavtal

Lagstiftning

Löneförhöjningar
Semesterpremie
Lön vid längre sjukledighet
Lön vid moderskapsledighet
Lön vid faderskapsledighet
Lön vid vård av sjukt barn
Lön vid repetitionsövningar

Du hittar nyttig information om arbetslivet
(på finska) på YTN:s webbplats
www.omaluottamusmies.fi
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Bekanta dig med andra
Våra aktiva avdelningar, utskott och intressegrupper erbjuder utmärkta möjligheter
till att nätverka antingen med personer i grannskapet eller med kolleger med samma
intressen som du. En av fördelarna med DIFFs nätverk är att du kommer i kontakt
med ingenjörer från hela Finland. När du bekantar dig med andra ingenjörer lär du dig
samtidigt som du kan få vänner för livet.

DIFFs lokala
avdelningar
• Bryggan (Åland)
• Nyland
• Åbo
• Österbotten

Vi organiserar många evenemang av vilka största delen har utvecklats utifrån idéer
från våra medlemmar. På evenemangen finns det mycket plats för frågor, diskussioner
och olika slags åsikter. För oss är det viktigt att en del av evenemangen genomförs som
webbinarier – på så sätt kan alla delta oberoende av var man befinner sig. Kontakta oss
gärna om du har önskemål gällande kommande evenemang eller är intresserad av att gå
med i ett utskott eller en avdelning!

Vår verksamhet
täcker hela
Finland.

DIFFs utskott och
intressegrupper
• Kompetensutskottet
• Etik & miljö-utskottet
• Programutskottet
• Seniorutskottet
• Quintec
• Intressegruppen för
teknikhistoria

Se evenemangskalendern på vår webbplats
www.diff.fi/evenemang

Ingenjörer formar framtiden.
Vi utbildar experter för morgondagen. Kom med
och bygg en hållbar värld med oss!

www.arcada.fi
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DIFF – Ingenjörerna i Finland rf
040 585 0972
kansli@diff.fi
www.diff.fi

#ingenjörerifinland

Vi erbjuder
1. Verksamhet med människan i fokus
2. Utrymme för utveckling
3. Framåtanda
Granlunds verksamhetsställen i olika delar av
landet erbjuder möjlighet till lärdomsprov,
praktik och timarbete.

Läs mer: Granlund.fi

