People.
Impact.
Network.
Al meer dan 50 jaar behartigen wij de belangen van de hoger opgeleide professionals
in de chemische en technische industrie. 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.
Maatwerk dus.

synergo-vhp.nl

Ons lidmaatschap verdien je dik terug

Maak gebruik van onze impact

Lidmaatschap van Synergo-vhp levert hoe dan ook voordeel op. Ook voor
jongeren die nog géén directe behoefte voelen voor veiligheid en nadere
informatie. Ons omvangrijke netwerk staat tot je beschikking om bij je volgende
carrièrestap ervaringen en tips uit te wisselen. En mocht het nodig blijken, dan
biedt onze arbeidsjuriste ondersteuning bij het onderhandelen over individuele
arbeidsovereenkomsten.

Onze leden oefenen invloed uit op beleid, collectieve arbeidsvoorwaarden en pensioenvoorwaarden van grote werkgevers als DSM, SABIC, Arlanxeo, Stamicarbon, OCI,
Sitech, Fibrant, Arlanxeo, Borealis en Sinochem. Als Synergo-vhp staan wij voor de
kracht van het collectief. Dat geeft rust in je loopbaan.

Dus wacht niet totdat de eerste burn-out op de loer ligt of je bedrijf gaat
reorganiseren. Onze contributie is laag en je krijgt er desgewenst een
contributieverklaring voor de Belastingdienst bij.
Voor meer informatie www.synergo-vhp.nl of bel 040 – 211 39 00

Als lid heb je recht op:
Advies en bemiddeling bij veranderingen in je loopbaan, vertrek naar het buitenland evenals de start van je eigen bedrijf of vervroegd pensioen.
Advies over je contract, functiewaardering en arbeids- en pensioen voorwaarden.
Inzet van een loopbaancoach en deelname aan Job finding teams.
Deelname aan onze kennis- en netwerkbijeenkomsten.
Juridische advies, juridische dienstverlening en mediation.

Wat er ook verandert in je loopbaan, wij geven je overzicht, houvast
en richting.

Synergo -vhp

People • Impact • Network

gepensioneerden € 48,- per jaar

Leden € 156,- per jaar

Aanmeldingsformulier lidmaatschap voor
Naam en voorletters
Adres
Postcode /Woonplaats
Telefoon privé
E-mail
Werkzaam bij bedrijfsonderdeel / afdeling

People • Impact • Network

Mobiele telefoon

Aangemeld door

t/m 35 jaar eerste
jaar gratis

m/v

Netwerk

Frankeren als

Machtiging

briefkaart

Als lid machtig ik Synergo-vhp om de
verschuldigde contributie af te schrijven van
bankrekening

Per maand

per kwartaal

per jaar

Datum

Synergo-vhp
Ruusbroeclaan 21

Handtekening

5611 LT Eindhoven

Aanmelden kan ook via www.synergo-vhp.nl

