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Fagforbundet for deg
som er dyrepleier
eller klinikkassistent

Vi vil løfte dyrepleieryrket!
Fagforbundet er forbundet for deg som er dyrepleier eller klinikkassistent. Vi
jobber kontinuerlig med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, for at de
ansatte skal ha et best mulig arbeidsmiljø. Fagforbundet ønsker at dyrepleiere
og klinikkassistenter skal ha best mulig rammevilkår for å utføre sitt arbeid, ved
at lover og forskrifter skal ivareta deres yrkesutøvelse. En hovedprioritet siste
årene har vært arbeidet med dyrepleiernes autorisasjon og å klargjøre ansvarsfordeling i klinikkene knyttet til kompetanse og plikter. Parallelt jobber vi opp
mot utdanningsinstitusjoner for å sikre en best mulig utdannelse for studentene,
og for at alle som ønsker det skal få muligheten til kompetanseheving innen sitt
arbeidsområde.
Gjennom forhandlinger med NHO Mat og Landbruk, har Fagforbundet utarbeidet
en tariffavtale for dyrepleiere og klinikkassistenter som regulerer lønns- og
arbeidsvilkår. Hvordan du får tariffavtale på arbeidsplassen din kan du lese mer
om her (sett inn lenke til Trygg på arbeidsplassen – med tariffavtale).

Fagforbundet har en egen faggruppe for dyrepleiere og klinikkassistenter som er
sammensatt av medlemmer som kjenner bransjens daglige arbeid, arbeidsmiljø
og de utfordringer området har. Faggruppen fungerer som rådgivende organ for
forbundet i faglige spørsmål og arbeider med å videreutvikle det yrkesfaglige
tilbudet til medlemmene. Fagforbundet har samarbeidet med interesseorganisasjonen Norsk dyrepleier- og assistentforening (NDAF) siden 2006.
Vil du vite mer?
Les mer om vårt arbeid og hvordan du kan bli medlem på: fagforbundet.no eller
https://www.facebook.com/Fagforbundet-for-dyrepleiere-og-klinikkassistenter.

Dette er Fagforbundet

• Landets største arbeidstakerorganisasjon med over 360 000
medlemmer.
• Fagforbundet er en demokratisk organisasjon, styrt av medlemmene.
• Skal sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
• Vil styrke og videreutvikle velferdsstaten.
• Forbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale,
statlige, private og offentlige virksomheter. Fagforbundet organiserer
også arbeidstakere i sykehusene, inkludert alle støttefunksjoner.
• Yrkesaktive medlemmer betaler normalt 1,45 prosent av lønna, pluss
forsikring i fagforeningskontingent. Pensjonister, lærlinger og studenter
har egne vilkår. Deler av kontingenten kan trekkes fra på skatten.
Se mer på fagforbundet.no.
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Rundt 17 000 tillitsvalgte ivaretar dine lønns- og arbeidsforhold.
Juridisk hjelp i saker knyttet til arbeidsforholdet ditt.
Landets beste hjemforsikring, kollektiv hjem.
Gode forsikringsordninger gjennom LOfavør.
Stipendordning til etter- og videreutdanning.
Tilbud om faglig utvikling, temadager og kurs.
Yrkesfaglige temahefter.
Nye medlemmer får tilbud om en kombinert livs-, uføre- og ulykkesforsikring. Denne kan du reservere deg mot.
• Fagbladet gratis i posten.
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Vil du bli medlem i Fagforbundet?
Gå inn på fagforbundet.no/bli-medlem
eller send fagforbundet medlem til 1980

