
Hvem er FLT «stemmen til» 

hos deg/ dere?



Drift, vedlikehold 
& service

markedet i et verdikjedeperspektiv

Bestilling

INN

Ferdig vare/ 

Produkt UT

Prosjektering
& planlegging

Konstruksjon 
& design

FoU, analyse 
& development

Bestilling, innkjøp 
& supply

Produksjon, 
tilvirkning,  
assembly & 
installasjon

Kvalitet, testing 
& prøving

Selge, 
transportere 

& avhende

Arb. Ledere/ Formenn 

Teamledere,

Tekn. støttefunksjoner

Innkjøpere NDT- teknikere

QM-spesialister 

og kontrollører

Tekniske salgs-

konsulenter

Logistikkledere

Maskin- ing.

Tekn. Tegnere

Designere

Ingeniører

Prosjektledere

Laboranter og analysepersonell

Spesialister på materialer, produksjon, teknologi og/ eller utvikling

Ingeniører og teknikere

Automatikere,, 

Driftsteknikere

Ledere for ettermarked, 

service og vedlikehold

TID



Har du hørt om…

Hva synes du om…

Er du kjent med…

fagforeningene/ FLT 

her på jobben…?

1



Hva DU mener er viktig for 

spesialister og ledere på jobben…

2



5



Målet: komme til avklaring…
+ gjøre det lett å melde seg inn

3



Så, hva kan du fortelle for å 

gjøre FLT- medlemskapet 

mer attraktivt?



Fem gode grunner til å være med i FLT- fellesskapet:

8

…viktige og bra greier for deg i stilling som leder og spesialist;

• avtaler og kompetanse på arbeidstid, lønnspolitikk og 
lønnsutvikling for sånne som deg

• sørger for at du ikke blir glemt i lønnsforhandlingene.

• du blir ikke oversett i alt som har med omstilling og endring å 
gjøre

• du får markedets beste utdanningsgaranti

• du får veldig gode forsikringsordninger og lånerenter



Hvordan lykkes du med å 

promotere FLT der du jobber?



Hvorfor FLT? –

Hva fører det til?

Det ideelle 

medlem; Hvem 

er FLT til for der 

du jobber?

profilering og rekruttering er kommunikasjon du styrer

10

Hva vil du at 

medlemmet eller 

kollegaen skal 

sitte igjen med 

etter å ha hørt på 

deg?

Fra 

«vi» og «oss» 

til 

du, deg og dere

Det må handle 

om dem – ikke 

om deg og ditt…



Vekke Engasjere Overbevise Introdusere Pleie

Ikke medlem Medlem

Fra

Til

Fra intressert til 

engasjert, se 

behovet for å ha 

oss i ryggen

Intressert

Engasjert

Følge opp 

medlemmer 

gjennom hele året, 

gi trygghet for at 

FLT er der for dem.

Ivarettatt

Trygg

Gi nytt medlem 

kunnskap og info  

så han/ hun føler

seg kjent i/ med 

FLT lokalt

Ny

Kjent

Fra overbevist til

faktisk innmelding

og medlem 

Over-

bevist

Medlem

Aktivitet og synlighet gir 

trygghet og trofaste 

medlemmer som igjen

gir god reklame og flere

medlemmer

Trygg

Trofast

Hvordan vekke 

potesielle til å se 

behovet for FLT

Uviten

Opplyst

Beholde

En tidslinje for verving – bryt opp og systematiser…!


