
Gestart met werken?

Jobstudenten en 
schoolverlaters kunnen 
rekenen op Jong ACV

WORD NU LID

Maak je online lid op 
www.jongacv.be of via deze QR-code.
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facebook.com/acvjongeren

jongacv

Het ACV heeft 1,6 miljoen leden. Daardoor kunnen 
we wegen op het beleid en op je werkvloer. Maar 
er is meer. Zo kunnen we je hulp aanbieden bij je 
belastingaangifte en krijg je in bepaalde sectoren 
extra kortingen en premies. 

Denk je er ook aan om als freelancer aan de slag 
te gaan? Informeer je dan zeker bij United Free-
lancers, onze dienst voor zelfstandigen zonder 
personeel. www.unitedfreelancers.be

	Jobstudent? Dan heb je geluk☺Wij bieden jou een 
gratis lidmaatschap aan! Handig, toch?

	Geen student meer? Dan doe je nog steeds een heel 
goeie zaak ☺Dankzij ons voordelig starterslid-
maatschap ACV GO betaal je een jaar lang slechts 
10 euro per maand ofwel 33 cent per dag. Daarvoor 
krijg je toegang tot onze volledige dienstverlening, 
mét gratis rechtsbijstand bij arbeidsconflicten. 
Een omniumverzekering op je werkvloer! Wist je 
trouwens dat je in heel wat bedrijven een jaarlijkse 
vakbondspremie krijgt? Daarmee krijg je een groot 
deel van je bijdragegeld terug. Contacteer ons en 
vraag ernaar!

Krijg extra 
voordelen



Je wil werken als jobstudent, zoekt je eerste 
“echte” job of hebt die al te pakken. Wat 
kan de vakbond voor jou doen?

WAAROM LID WORDEN?

Je zit met vragen:

	Zijn mijn contract en mijn loon wel correct? 

	Wat als ik ziek word? 

	Hoe zit dat met overuren? Woon-

werkverkeer? En met maaltijdcheques?

	Tot wanneer mag ik als jobstudent werken?

	Wat moet ik allemaal in orde brengen als ik 

afstudeer?

	Heb ik recht op vakantie in het eerste jaar 

dat ik werk?

Wij geven je graag het juiste antwoord en advies!

SAMEN STERK

Feit: in bedrijven mét een vakbond zijn er 
gemiddeld minder arbeidsongevallen, liggen de 
lonen hoger, krijg je meer opleidingen en verlof, 
en is er minder personeelsverloop. Maar uiteraard 
zijn we er ook voor jou als er geen vakbond op je 
werk aanwezig is. Bij ons kan je terecht voor al je 
werkgerelateerde vragen en problemen.  
Én je draagt bij aan een beter arbeidsklimaat voor 
iedereen: jong, oud, vrouw, man, vaste of tijdelijke 
kracht…

Als vakbond waken wij er samen over dat nieuwe 
oplossingen en politieke beslissingen niet in 
het nadeel zijn van jongeren, of het nu gaat over 
starterslonen, jeugdvakantie-uitkeringen of je 
latere pensioen. Zo zijn we geen voorstander 
van de verlaging van de jongerenlonen en van 
onbeperkte interimarbeid. Wij gaan liever op zoek 
naar betere manieren om jongeren meer kansen 
en meer zekerheid te geven, en om een goed 
evenwicht tussen werk en vrije tijd te garanderen.

Je bent jong  
en je wilt een job

ALLES GAAT NU GOED, MAAR…

We hopen dat alles op wieltjes loopt, of het nu gaat om een 
studentenjob, een interimopdracht; een freelancebaan, 
of vast werk in de privé of openbare sector. Maar we 
weten ook dat het af en toe ook wel fout kan gaan. Een 
arbeidsongeval, een baas die je niet correct behandelt, 
een collega die je lastigvalt… je verliest je werk of je wordt 
gediscrimineerd… Of misschien is het werk toch niet wat 
je gedacht hebt en wil je je bijscholen? In die gevallen 
en meer staan we voor je klaar. Met individuele raad, 
juridisch advies, loopbaanadvies en begeleiding. Met gratis 
rechtsbijstand bij conflicten op je werkvloer en de opmaak 
en opvolging van een werkloosheidsdossier als dat nodig is. 
We betalen je uitkering uit en regelen het papierwerk, ook 
bij jeugdvakantie!


