MB-ledamot
i Byggnads

MB betyder medbestämmande. Som MB är du en av Byggnads
främsta fackliga företrädare. Du är en viktig länk mellan arbetsgivaren och de anställda. Du ingår också i en MB-grupp vald av dina
arbetskamrater. MB-gruppen håller kontakt med andra förtroendevalda i ditt företag och med Byggnads i din region.
Uppdraget passar dig som vill påverka, brinner för rättvisa,
är lyhörd, har bra samarbetsförmåga och vill göra
arbetsvardagen bättre för alla.

SOM MB FÅR DU:
✔ En god insyn i företaget
✔ Möjlighet att påverka
✔ Vara en av nyckelpersonerna
på arbetsplatsen
✔ Utbildning genom Byggnads
✔ Rådgivning och stöd från handledare

UPPDRAGET SOM MB
Har du fått förtroendet att bli MB-ledamot (medbestämmande) eller är
nyfiken på vad uppdraget innebär? Rollen som MB är både spännande
och utvecklande. I uppdraget företräder du dina arbetskamrater och
Byggnads. Du samarbetar med arbetsgivaren och ser till att ni har en
god relation och ett bra samtalsklimat. I rollen som MB har du ansvar att
hålla kontakten med andra förtroendevalda på din arbetsplats och med
Byggnads i din region. Rollen ger dig god insyn i verksamheten och du har
stora möjligheter att påverka företagets utveckling. Du har möjlighet att
forma rollen efter din egen personlighet och kompetens.
Några av MB-ledamotens uppgifter:
•
Bevaka medlemmarnas intressen och förhandla med arbetsgivaren.
•
Arbeta för en god arbetsmiljö.
•
Organisera fler medlemmar.
•
Sprida Byggnads och företagets information till de anställda.
•
Jobba för hållbarhet, jämställdhet, jämlikhet och schyssta
arbetsvillkor i hela företaget.
•
Rekommendera Byggnads utbildningar för arbetskamraterna.
UTBILDNING FÖR MB
Som MB går du en facklig introduktionsutbildning för MB-ledamot samt
en 11,5 dagar lång MB-utbildning. Målet med utbildningen är att du blir
väl insatt i lagar och avtal så att du ska kunna företräda medlemmarna
på arbetsplatsen och i företaget. Du har rätt att gå utbildningen på
betald arbetstid.

”Det är viktigt att ha bra
relationer både med Byggnads
och företaget.”
Bennet Justusson
Centralt sammankallande MB
Byggnads Skåne

Uppdrag MB
Vill du veta mer om
förtroendeuppdraget som MB?
Kontakta Byggnads i din region
eller läs om uppdraget på
byggnads.se/MB
(1)

NORRBOTTEN
010-601 10 05

(2)

VÄSTERBOTTEN
010-601 10 10

(3)

MELLANNORRLAND
010-601 10 03

(4)

GÄVLEDALA
010-601 10 02

(5)

MÄLARDALEN
010-601 10 04

(6)

STOCKHOLM-GOTLAND
010-601 10 08

(7)

ÖREBRO-VÄRMLAND
010-601 10 11

(8)

ÖST
010-601 10 12

(9)

VÄST
010-601 10 09

(10)

SMÅLAND-BLEKINGE
010-601 10 07

(11)

SKÅNE
010-601 10 06
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