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KAUPANALAN ESIMIESLIITTO KEY RY

POSTIMAKSUN

MAKSAA

VASTAANOTTAJA

Kaupanalan esimiesliitto KEY ry on perustettu
vuonna 1951 edustamaan kaikkia kaupanalan sekä

Kaupanalan esimiesliitto KEY ry on ainoa vain

matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden

esimiehiä järjestävä ammattiliitto. Olemme

esimiehiä. Järjestäytymisalamme kattaa kaikki eri

järjestäytymisalamme edustavin etujärjestö,

toimet ja tehtävät, joissa käytetään työnjohtovaltaa

ja meitä on jo yli 8.000.

tai työskennellään tulosvastuuasemassa.

JÄSENEDUT

JÄSENMAKSU
kaikille kiinteä jäsenmaksu 23e/kk sisältää
myös työttömyyskassan jäsenmaksun.

TYÖEHTOSOPIMUSTURVA
vähittäiskaupan esimiesten
työehtosopimus, edustavuus yli 70%.
sopimusperusteinen luottamusmies- ja
työsuojeluvaltuutettuorganisaatio
valtaosassa kaupan yrityksiä.

EDUNVALVONTA
myös riippumatta työehtosopimuksesta
ja siitä, kuka sen solmii.

KOULUTUS JA TIEDOTUS
esimies- ja johtamiskoulutus
stipendit
Palveluesimies-lehti

TUKEA TYÖNHAKUUN
KEYDuuniVainulla kaupan ja mara-alan
avoimet työpaikat yhden klikkauksen
päässä
Boing-rekrytointialusta tarjoaa sujuvaa
rekrytointipalvelua

LOMA, VAPAA-AIKA JA HYVINVOINTI

ajantasainen esimiesten palkkatietokanta
jäsenten käytössä netissä.

lomaosakkeet: edullisia lomia Rokuan
erämökiltä Tallinnan vilskeeseen.

ripeästi, henkilökohtaisesti, anonyymius
turvaten ja 24/7/365.

golf-pelioikeudet ja rinnekortit

TYÖSUHDENEUVONTA JA
OIKEUSTURVAPALVELUT
lakimiehemme heti palveluksessa,
oikeusapu ilman omavastuuta.

YKSITYISOIKEUDELLISET LAKIJA NEUVONTAPALVELUT
sopimus-, perhe- ja perintöoikeudelliset
perusasiakirjat kuten testamentit ja avioeh+
dot maksutta. Säästö vähintään satasia.

TYÖTTÖMYYSKASSAPALVELUT
työttömyyskassoissa on eroja. Asiointi
sähköisesti tai henkilökohtaisesti
jonottamatta.

CityShoppari-sovelluksella yli tuhat etua
Terveystalon Rela-hierontakortista -10%
jäsenedut.fi -kortilla hyviä etuja ja
alennuksia tuotteista ja palveluista
alueelliset edut ja tarjoukset

VAKUUTUS
matkustajavakuutus jäsenmaksuun
sisältyen (Turva) ja keskittämis- ja
ryhmäetuja
Kalevan Primus-henkivakuutus
jäsenhintaan

Kaikki uudet
jäsenet saavat halutes+
saan liittymisetuna
RELA-kortin ilmaiseksi
ja näin suoraan 50 %:n
alennuksen
hieronnoista.

JÄRJESTÄYTYMISALANSA
SUURIN

LIITTYMINEN ON YKSINKERTAISTA
Liity verkossa: www.esimiesliitto.com/liity-jaseneksi/liity
tai lähetä allaoleva lomake postitse
Henkilötunnus

Postiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Kansalaisuus

Tietojen luovutus yhteistyökumppaneille jäsenetujen tarjoamiseksi [ ] SALLITTU

Työsuhde

24/7/365

Suku- ja etunimet (alleviivaa kutsumanimi)

Äidinkieli

Matkapuhelin

[ ] SUOMI

[ ] RUOTSI

[ ] MUU, MIKÄ:

Sähköposti

[ ] KIELLETTY

Ammattinimike

Palkka euroa/kk (brutto)

Työnantajan nimi

Työntekijän työpaikka

Työnantajan lähiosoite

Työnantajan postinumero ja -toimipaikka

Omistan tai samassa taloudessa asuvat perheenjäseneni omistavat yrityksen, jossa ole töissä, tai olen johtavassa asemassa yrityksessä, jossa työskentelen ja josta omistan tai samassa taloudessa asuvat perheenjäseneni omistavat osan
[ ] EI [ ] KYLLÄ, omistusosuus (%):

Jäsenyys

ESIMIEHEN PUOLELLA MYÖS TYÖNANTAJANÄKÖKULMA

Henkilötiedot

LÄHIESIMIEHESTÄ
TOIMITUSJOHTAJAAN

Liittymispäivä *

Jäsennumero/yhdistysnumero (liitto täyttää)

[ ] Siirryn toisesta ammattiliitosta/työttömyyskassasta, mistä:

[ ] Valtuutan KEY:n irtisanomaan jäsenyyteni edellisestä liitosta/työttömyyskassasta

[ ] Haen liiton ja työttömyyskassan kokonaisjäsenyyttä (Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassa)

[ ] Haen vain Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassan jäsenyyttä.

Päiväys ja allekirjoitus

[ ] Työnantajani pidättää jäsenmaksun suoraan palkastani ja tilittää sen KEY:lle.
Tämän aloittamiseksi annan KEY:lle valtuuden toimittaa perintäsopimuksen työnantajalle.
[ ] Maksan jäsenmaksun itse (KEY lähettää jäsenmaksuviitteet)

Leikkaa, taita, sulje ja postita tämä liittymisilmoitus.
Postimaksu on maksettu.
Lisätietoa. www.esimiesliitto.com/tietoa keystä/tietosuojaseloste

