Vi taler der andre tier.
Vi lar oss ikke stoppe av kritikk.
Hets og sjikane biter ikke på oss.
Meningsmotstanderne frykter oss, fordi vi
snakker klart og tydelig, på en forståelig og
folkelig måte..

Fagforeningen for
‐ godstransport
og turbuss

Vår oppfordring er derfor at du som er yrkessjåfør
og opptatt av din egen og bransjens fremtid, bør ta din
del av ansvaret for utviklingen og melde deg inn!

Hvordan blir du medlem?
For mer informasjon om
medlemskap,
gå inn på www.godsbil.no
eller kontakt oss på
Tlf: 23 65 33 05
post@godsbil.no

Velkommen til TLF!

Her finner du oss:
Brugata 15
0168 Oslo
Telefon: 23 65 33 05
E-post: post@godsbil.no

Får du den lønna du har krav på?
Når du fram i lokale lønnsforhandlinger?
Hva om du blir usaklig sagt opp, utsettes for sosial
dumping eller opplever en utrygg arbeidssituasjon?
Du er ikke i tvil om at du skal forsikre deg mot innbrudd og brann. Det bør være like naturlig å
forsikre seg for gode arbeids- og livsvilkår gjennom medlemskap i en fagforening.
Som medlem av Transport & Logistikkforbundet står du sterkere og sammen med andre
organiserte bidrar du til gode tariffavtaler og et tryggere arbeidsliv.

Landets eneste fagforening
med kontor på veien.

Fordeler
også for bedriften

Vi har en moderne spesialinnredet buss som til
enhver tid skal være på veien der medlemmene
våre er.

Bedrifter som oppretter tariffavtale med TLF, får
svært gode betingelser hos våre
samarbeidspartnere og
leverandører innen ulike områder.

Mannskapene våre bor i bussen når de
er på jobb og du vil kunne treffe dem på
truckstopper, kontrollplasser, terminaler
og på bedriftsbesøk

For å lykkes med en stor utbredelse av tariffavtaler
er vi avhengig av at de mest seriøse transportørene
viser vei.
Når disse har inngått tariffavtale kan de kreve at
underleverandørene gjør det samme. Slik utvikler vi
likere konkurransevilkår.

Mannskapene i bussen vil også
kontinuerlig samle inn data og
dokumentasjon på forholdene sjåførene
jobber under.

… les mer på: https://www.godsbil.no/tariffbedrift/

Særlig fokus på hvileplasser og sanitære
forhold, veistandard, veivedlikehold,
vintervedlikehold og et stort fokus på
sosial dumping

Bli med på laget.
Transport & Logistikkforbundet (TLF) sitt hovedmål er å
være en aktiv og synlig organisasjon som jobber
utrettelig og målrettet for å gjøre hverdagen enklere for
våre medlemmer.
TLF søker nye løsninger på kompliserte problemer og
uventede utfordringer.

5 grunner
til å bli med.
Bli med i Norges eneste spesialorganisasjon for
godstransport og turbuss ‐ en organisasjon som
fremtvinger forbedringer.

Jo flere medlemmer vi blir, jo større gjennomslagskraft
får forbundet overfor samarbeidspartnere, politikere og
andre sentrale bransjeaktører.
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Ingen tilknytning
til LO eller YS
TLF er partipolitisk fri og uavhengig. Men det betyr ikke
at vi er uten meninger. Vi engasjerer oss i alle forhold
som har betydning for medlemmenes hverdag.
I tillegg til å være en del av et fellesskap med stor
påvirkningskraft, får du svært gode betingelser hos våre
samarbeidspartnere og leverandører innen ulike
områder.
Ved behov for advokathjelp har du tilgang til advokater
som er spesialister på transportbransjen og våre
utfordringer.

Alle sjåfører er velkommen inn i bussen,
både organiserte og uorganiserte, og vi
serverer kaffe og noe å bite i. Her
hjelper vi medlemmene med
utfordringer de måtte ha og vi får i gang
den gode praten.

Vi stiller krav til partiene om å bidra til
forsvarlige rammebetingelser for bransjen
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Du vil være en del av en organisasjon
som alltid forhandler om forbedringer i
vilkårene for våre medlemmer.
Direkte tilgang til en administrasjon som
tilbyr støtte, råd og bistand.
Hjelp til ordnede lønns‐, avtale‐ og
arbeidsvilkår.
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Du forsikrer eget arbeidsforhold og får
juridisk bistand ved behov
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Som medlem er du med på å bestemme
utviklingen av forbundets retning og
politikk.

Vi deltar på høringer i Stortinget og leverer
høringssvar til Statens Vegvesen.
Vi er et forbund som ønsker å delta i
samfunnsdebatten og vi vet at våre
medlemmer foretrekker klar tale!

Medlemsfordeler
mer på: www.godsbil.no/medlemsfordeler
Forsikring: Avtalen med Storebrand
sikrer deg som medlem de beste
priser på forsikring,
pensjonssparing og banktjenester.
Advokatbistand: Avtale med
advokatfirma Norman & Co som
dekker alt fra førerkortbeslag og
arbeidsavtaler til yrkesskade.
Privatrettslig bistand: Ordningen
dekker medlemmer samt deres
ektefelle/samboer og
hjemmeboende barn inntil 20 år.
Gir rett til inntil 15 timer juridisk
rådgivning pr. år
Rabattavtaler: Tilgang til over 20 tilbud
på alt fra drivstoff til datautstyr.

