Aansluiten bij onze vakbond duur? Na aftrek
van de syndicale premie, die u jaarlijks
ontvangt, betaalt u slechts € 6,45 per maand
of € 0,21 per dag voor een onderwijsloopbaan
zonder
zorgen!
Gepensioneerden
en
studenten betalen € 3,95 per maand.
Wenst u aan te sluiten bij VSOA Onderwijs?
Groot gelijk! Hiervoor dient u enkel het
aansluitingsformulier ingevuld en ondertekend aan ons terug te bezorgen via de post.
Het adres vindt u op onze website.
Het aansluitingsformulier kan u daar ook
downloaden. U kunt natuurlijk ook steeds
onze
Serviceline contacteren, dan sturen
wij u met plezier een exemplaar op.

www.vsoa-onderwijs.be
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VSOA staat voor Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt.
Het VSOA Onderwijs is één van de elf beroepsgroepen van het VSOA
en verdedigt de belangen van haar leden uit de onderwijswereld.

Wij zijn er om u bij te staan, te adviseren en te verdedigen. Bij ons krijgt
u een kwaliteitsvolle dienstverlening naar maat.!
Wenst u een afspraak in uw buurt? Geen probleem! Onze professionele
secretarissen zijn vertegenwoordigd in elke provincie.
Hebt u een vraag of wenst u advies? Via
onze Serviceline bezorgen wij u binnen de
24 uur een antwoord!
Van wedde– en pensioenberekeningen tot het
optreden als waarnemer tijdens proeven of
selectiegesprekken;
op
ons
kunt
u
rekenen!
Laat het VSOA Onderwijs uw belangen verdedigen! Na 1 jaar
lidmaatschap bieden wij u zelfs juridische bijstand bij een gerechtelijke
of administratieve procedure.

Het VSOA Onderwijs verleent zijn
diensten aan alle onderwijspersoneelsleden
uit om het even welk onderwijsnet, uit om
het even welke categorie en op elk niveau.
Het gaat hierbij concreet over actieve
– zowel statutairen als contractuelen als gepensioneerde personeelsleden uit:

de internaten en opvangcentra,



de CLB’s,



het onderwijs,



de begeleidingsdiensten.



de inspectiediensten,



de kinderdagverblijven,



Ook
werkzoekenden,
schoolverlaters,
studenten (leerplichtigen tot 18 jaar) en
studenten uit de lerarenopleiding kunnen op
onze diensten een beroep doen.

