Trygghetsfonden TSL

Om du blivit uppsagd
så hjälper vi dig!
Om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist så kan du få hjälp till ett nytt jobb genom
Trygghetsfonden TSL. Vi är en förmån som bygger på en överenskommelse mellan LO och
Svenskt Näringsliv. Därför är det helt kostnadsfritt för dig.
Vi kan erbjuda dig en av Sveriges bästa jobbcoacher som utifrån just din situation stöttar dig
på vägen till ett nytt jobb, starta ett eget företag eller kanske börja studera. Jobbcoacherna
vet till exempel hur du hittar jobb som du kanske själv inte tänkt på och hur du skriver ett
bra CV. Du kan också få stöd i kontakter med till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Och det kan finnas möjlighet att få en utbildningsinsats för att kunna få ett visst
jobb. Har du fyllt 40 år kan du söka ekonomisk ersättning, så kallat avgångsbidrag.
Det är dina behov som styr. När du blir kontaktad av en omställningsrådgivare från Trygghetsfonden TSL får du reda på mer om vad stödet kan innebära just för dig.
Se filmen om hur vi kan hjälpa dig

På nästa sida finns mer information som är bra att läsa igenom innan vi kontaktar dig.

Bra länkar
Kort film om vad vi gör

Information på www.tsl.se

Facebook

LinkedIn

Så här går det till
1.
2.
3.
4.
5.

Trygghetsfonden TSL kontaktar dig för att prata om din situation och vilket stöd du kan få
När du tackar ja till stödet får du en egen coach från ett av våra omställningsföretag
Jobbcoachen stöttar dig på vägen till ett nytt jobb, studier eller att starta eget
Om det behövs kan du också ha möjlighet att få en utbildningsinsats
Är du över 40 år kan du få avgångsbidrag (AGB)

För att få stöd
•
•
•
•
•

tillsvidareanställning
12 månaders sammanhängande anställning vid ett eller flera företag med kollektivavtal
arbetat minst 16 timmar per vecka
blivit uppsagd på grund av arbetsbrist
inte fyllt 65 år

För att få avgångsbidrag
•
•
•
•

jobbat minst 50 månader de senaste fem åren
varit anställd på ett eller flera företag som har omställningsförsäkring
blivit uppsagd på grund av arbetsbrist
fyllt 40 år senast sista anställningsdagen

Avgångsbidraget ligger på mellan 36 487 och 53 064 kr. Storleken avgörs av din ålder. Du ansöker själv om
avgångsbidrag, men din jobbcoach kan också hjälpa dig med ansökan. Din arbetsgivare ska skriva under
ansökan innan den kan skickas in. Mer information och ansökan finns på:
http://www.afaforsakring.se/avgangsbidrag.

