En motor för verkstadsbranschen

Öka dina affärer med
Bil- och fritidskonto
Med Bil- och fritidskonto kan du erbjuda
dina kunder flera olika delbetalningsalternativ när du säljer nya däck, service,
tillbehör till bilen och annat.
Nordea Finans har hög kompetens och
lång erfarenhet inom finansiering.
Läs mer om Bil- och fritidskonto och
skicka en intresseanmälan på
nordeafinans.se/bil-fritidskonto eller
kontakta oss på 08-402 57 39.
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Modern organisation för
verkstadsföretagare

Många har länge känt ett behov av en organisation för verkstadsföretagare.
Den finns sedan januari 2017, då Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF)
startade Verkstadsföretagarna.
Utvecklingen inom teknik och material är stark och det påverkar i högsta grad
verkstäderna, personalen – och arbetsgivarna. Det innebär att kraven på
specialkompetens ökar; dagens mekaniker har blivit mer av tekniker eftersom dagens
fordon är så avancerade. Men även arbetsgivarfrågorna och de juridiska spörsmålen har
blivit mer komplicerade.
Verkstadsföretagarna är en modern arbetsgivarorganisation som kan branschen,
både övergripande och ner på detaljnivå, och som kan arbeta med arbetsrättsliga och
arbetsmiljörättsliga frågor. Genom vårt aktiva engagemang i Nationella Programrådet tar
vi fram underlag till regeringen i syfte att skapa relevant utbildning för branschen.
Branschens företag kommer att ha behov av över 5 000 nya medarbetare under en
treårsperiod. I nära samarbete med våra medlemsföretag ska Verkstadsföretagarna
utveckla gymnasieskolans kursinnehåll och anpassa yrkesutgångar till våra företags nya
verksamhetsområden. Vi ska också stödja och rekrytera till yrkesutbildningar vid Komvux
och även för olika invandrargrupper.
Välkommen till oss!
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Bo berättar om
Verkstadsföretagarna

En arbetsgivarorganisation för alla

Vi är en arbetsgivarorganisation som också passar de små och medelstora verkstäderna,
som faktiskt utgör majoriteten av verkstadsföretagen i Sverige. Genom CvZ Juridik som
samarbetspartner har ni möjlighet att välja att ingå företagsanpassade avtal eller att
endast få tillgång till juridisk hjälp med snabba svar på ett obyråkratiskt sätt.
Som verkstadsföretagare har du idag att svara mot en lång rad myndigheter: Skatteverket,
Arbetsmiljöverket, Jämnställdhetsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Migrationsverket, Polisen och Ekobrottsmyndigheten.
I frågor från myndigheterna om din verksamhet eller när du gör affärer med statliga
myndigheter är det tryggt att ha en juridisk expertis att tillgå genom Verkstadsföretagarna.

Sveriges Fordonsverkstäders Förening
startade inte en arbetsgivarförening för att
det var lätt. Vi startade Verkstadsföretagarna
för att det var nödvändigt.”
Bo Ericsson, ordförande på Verkstadsföretagarna
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Återanvändningen av begagnade bildelar leder till mindre
miljöpåverkan och lägre bilkostnader.
Alla våra medlemmar är miljö- och kvalitetscertifierade.

Mer information finner du på www.sbrservice.se
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Bli medlem enkelt och snabbt

På hemsidan www.fordonsverkstader.se hittar du ett nätverk av
goda kontakter samt förmånliga erbjudanden du får som medlem i
Verkstadsföretagarna. Du kan dessutom teckna en specialanpassad
företagsförsäkring, som du kan känna dig verkligt trygg med.
Du blir medlem genom att fylla i blanketten på hemsidan, och medlemskapet
betalar du bekvämt via faktura. Vi har tre alternativ att välja mellan:

Guld:
•
•
•
•
•
•
•

Mallar och blanketter
Kortare webbinarier
Rabatt på utbildningar
Personlig kontaktperson
Fri rådgivning via e-mail och telefon
Rabatt på timarvode
10 tim biträde per år, för t.ex. arbetsmiljö,
genomgång av arbetsrätten och fördjupat stöd i
verksamheten

Silver:
•
•
•
•
•
•

Mallar och blanketter
Kortare webbinarier
Rabatt på utbildningar
Personlig kontaktperson
Fri rådgivning via mail och telefon
Rabatt på timarvode

Brons:

• Begränsat antal arbetsrättsliga- och
arbetsmiljörättsliga mallar och blanketter
• Kortare webbinarier
• Rabatterat pris på juridiska utbildningar
• Personlig kontaktperson
• Om man jobbar inom en kedja där
koncernmodern har tecknat medlemskap
i Verkstadsföretagarna, så har de enskilda
verkstäderna automatiskt Bronsmedlemskap om
medlemsavgiften inbetalas.
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Vanessa om
Verkstadsföretagarna

Juridisk hjälp på enkelt sätt

Verkstadsföretagarna samarbetar med CvZ Juridik för en modern och professionell
arbetsgivarservice. CvZ Juridik är en modern juristbyrå med bred kompetens inom
arbetsrätt, arbetsmiljö och kollektivavtalsrätt. CvZ Juridik utmärker sig genom sin
förmåga att förklara komplex juridik på ett lättförståeligt och tillgängligt sätt.
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Utbildning som tar dig vidare

Ju mer du kan om ditt företagande, desto smidigare går arbetet.
Därför erbjuder Verkstadsföretagarna i samarbete med CvZ Juridik
utbildningar, på flera orter i landet samt online via Teams. Som medlem i
Verkstadsföretagarna får du ett rejält rabatterat pris.
ARBETSMILJÖUTBILDNINGEN innefattar frågor som du måste vara insatt i: SAM
(systematiskt arbetsmiljöarbete) och OSA (organisatoriskt socialt arbetsmiljöarbete),
kravet på skyddsombud, oannonserad inspektion av Arbetsmiljöverket,
sanktionsavgift/böter, konsekvenser vid icke rapporterat tillbud, bland annat.
ARBETSRÄTTSUTBILDNINGEN tar upp frågor som anställningsformer,
missbruksproblem, personlig hygien på arbetsplatsen, varningar,
rehabiliteringsansvar, anställdas problem utanför arbetsplatsen, anställdas krav på
exempelvis förlängd semester eller tjänstledighet m.m.

www.europart.se
info@europart.net

Luleå

Örnsköldsvik
Timrå

Borlänge
Uppsala
Stockholm

Örebro
Jönköping

Göteborg
Växjö
Karlshamn

Helsingb org

Marknadens bredaste sortiment
■ Reservdelar till lastbil, trailer, buss och lätt lastbil
■ Verktyg och verkstadsutrustning
■ Oljor och kemiartiklar
■ Tillbehör och extrautrustning

Enastående logistiklösningar
■ Dagliga leveranser från vårt europeiska

EUROPART Premium Parts - med 3 års utökad garanti
■ Över 7500 artiklar tillgängliga
■ Toppkvalitet tillverkat efter den högsta europeiska standarden
■ Det prisvärda alternativet till originaldelar

EWOS - 24/7 online webblösning
■ VIN nr sökning och krossreferenser
■ Individuellt och personligt anpassad
■ Innehåller teknisk information och fordonsdata

■

Hög tillgänglighet och snabba leveranser

Hässleholm

Malmö

EUROPART – Nr 1 i Europa när det gäller reservdelar för lastbil, släp, trailer, transportfordon och buss!
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Nya behörighetskrav på
mekanikernivå

Från 2023 införs SERMI inom EU. SERMI kan beskrivas som en e-legitimation;
en behörighetsackreditering ner på mekanikernivå. Det innebär en
personlig USB-nyckel kopplad till arbetsplatsen, som via en central
europeisk server ger tillgång till säkerhetsrelaterad information om t.ex.
stöldskydd och motorstyrning.
SERMI krävs för att utföra fordonsvägassistans, inspektion, diagnos, reparation och
underhåll, inklusive uppdatering och utbyte av elektroniska kontrollenheter (ECU).
Fristående verkstäder måste visa att de uppfyller kraven i SERMI:s dokument.
Teknikern kommer att tillåtas åtkomst till säkerhetsrelaterad information endast om
både verkstaden och teknikern har godkänts.
SFVF tillhandahåller IT-support för medlemmar i Verkstadsföretagarna och
arbetar aktivt för att hitta organisationer i Sverige som kan fungera som
kontrollorgan för SERMI.

Ett medlemskap
i Verkstadsföretagarna
ger dig mer pang för
pengarna.”
Bo Ericsson, ordförande
på Verkstadsföretagarna
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FRÅN PÄRM TILL SKÄRM.

MJUKVARA FÖR EN SÄKRARE ARBETSPLATS.

www.EcoOnline.se

11

www.verkstadsforetagarna.se
info@verkstadsforetagarna.se
Kontakta oss på 08-519 475 16

Vi tror på att förenkla människors arbetsmiljö, minska stressfaktorer
och att skapa förutsättningar för effektivitet, säkerhet och en schysst
bransch.
Entral AB erbjuder digitala tjänster för personalliggare och passage
och är väl etablerade i verkstadsbranschen under det tidigare
varumärket Fordonsliggare.

Vi erbjuder en flexibel helhet som ger dig:
Personalliggare enligt Skatteverket
GDPR-säker persondata
Enkel anpassning till hög- och lågsäsong
Rättighetsstyrd passage
Rapport för löneunderlag

Ett passerkort, en portal - många funktioner
entral.se/n3 | 050 -159 05 00 | order@entral.se

• 15935 • www.jssverige.se

Vi vet att din tid är värdefull

