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Al meer dan 50 jaar behartigen wij de belangen van de hoger opgeleide
professionals bij bedrijven zoals DSM, SABIC, Arlanxeo, Stamicarbon, OCI, Sitech,
Fibrant, Anqore, Borealis en Centrient. Als lid krijg je toegang tot onze diensten
op juridisch en persoonlijk gebied. Wat wij kunnen doen voor je, doen we vanuit
grote betrokkenheid, kennis en ervaring.
Wij houden rekening met iedere fase van je loopbaan.

synergo-vhp.nl

Waarom lid worden van Synergo-vhp?
Je belangen kun je natuurlijk zelf bewaken, maar de macht van het
collectief van een vakvereniging werkt pas echt. Wacht niet totdat je
arbeidsvoorwaarden in het gedrang komen, of je baan gevaar loopt
of je bedrijf gaat reorganiseren of verkocht wordt. Onze mensen in de
Ondernemingsraden waken over reorganisaties en lopend beleid van uw
bedrijf, bij hen kunt u terecht.
Onze stijl: we zoeken actief uw inbreng, persoonlijke benadering,
communicatie. Bij onderhandelingen constructief, maar stevig tegenspel
bieden, actief het gesprek aangaan met de werkgever.
Onze contributie is laag vergeleken met andere bonden… en het eerste
half jaar geen contributie voor nieuwe leden.

En waar kun je bij ons op rekenen?
Door onze alliantie met VHP2 beschikken wij over een grote mate van
specialistische kennis en hebben we een ruime ervaring op het gebied van
collectieve en individuele dienstverlening. Wat kunnen we je bieden?

		 Natuurlijk vertegenwoordiging in CAO-onderhandelingen.
Advies bij veranderingen in je loopbaan evenals vervroegd pensioen.
Juridische bijstand en mediation bij geschillen met werkgevers en
		reorganisaties.
		 Advies over je contract, functiewaardering en arbeids- en pensioen		voorwaarden.
		 Deelname aan onze workshops, kennis- en netwerkbijeenkomsten.
		 Adviseren op het gebied van werk/privé-balans, arbeidsrecht en
		 sociale zekerheid.

Ben je geïnteresseerd?
Kijk dan voor informatie en het aanmeldingsformulier op onze
website synergo-vhp.nl. Het eerste halve jaar is gratis!
Heb je vragen, reageer dan naar contact@synergo-vhp.nl of
bel met +31 40 – 211 39 00

Netwerk
Als vereniging zijn we gericht op kennisuitwisseling collegiale herkenning
en support. Zo organiseren we geregeld events, vaak rond bepaalde thema’s
die je loopbaan kunnen beïnvloeden.

Ons omvangrijke netwerk staat tot je beschikking om bij je volgende
carrièrestap ervaringen en tips uit te wisselen.
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