
Bli studentmedlem.

Ett fackförbund inom Saco



Bli medlem du också.
Under studietiden investerar du både tid och pengar i din framtida 
karriär. Fortsätt att investera i dig själv genom ett medlemskap i SRAT. 
Genom oss har du möjlighet att vara med och påverka din blivande 
arbetsmarknad, du har en bra plattform för att engagera dig och driva 
frågor.

Ju fler medlemmar vi är, desto större möjlighet har vi att påverka  
politiker, beslutsfattare och arbetsgivare.

Fyll i din medlemsansökan direkt: srat.se/bli-medlem

Klassinformation.
Vill du veta varför du och dina studiekompisar ska bli medlemmar, 
boka en klassinformation. Skicka några rader till kansli@srat.se så 
kontaktar vi dig.

Det lönar sig att vara med.  
Det är gratis. Testa oss!



Vi erbjuder dig:
Trygghet
l Kostnadsfri sjukkapitalförsäkring under hela studietiden
l Förmånlig hemförsäkring från 64 kronor i månaden
l Studietiden räknas som kvalifikationstid till SRAT Inkomstförsäkring 
och SRAT Hälsoskydd (sjukförsäkring)
l Kostnadsfritt upprätta exempelvis sambo- eller hyresavtal

Karriär
l Information om arbetsmarknaden
l LinkedIn och Cv-granskning, simulerad anställningsintervju
l Tips och råd innan du skriver på ditt anställningsavtal
l Aktiviteter på lärosäten runt om i Sverige

Lön
l Lönerådgivning inför första jobbet
l Lönestatistik för ditt yrke
l Sveriges bästa lönestatistik Saco LöneSök

Övriga förmåner
l Medlemstidningen Essens
l Professionskunskap via yrkesföreningar
l Några av våra föreningar har egen tidning/nyhetsbrev
l Förmånlig ränta på medlemslån/bolån
      



SRAT finns när du behöver oss,  
genom hela ditt student- och yrkesliv.

När du studerar förbereder vi dig på ditt  
framtida yrkesliv. Du ingår i en yrkesförening  

och vi är experter på din bransch.  
Vi vill att du ska gå stark genom hela din karriär. 

Det ska löna sig  
att vara medlem!

Box 1419, 111 84 Stockholm
08-442 44 60 | kansli@srat.se | srat.se O
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