Stärk dig som
företagare

Våra experter gör dig
ännu starkare
För att du ska fatta rätt beslut behöver du rätt information. EIO har tagit fram en
rad tjänster som underlättar för dig som är entreprenör och a
 rbetsgivare. Rätt
information gör dig handlingskraftig. Bli medlem du också!

Rådgivning per telefon
utan kostnad

Så får du företaget att växa
OO

OO

Som medlem kan du ställa frågor
till EIOs experter inom till exempel

branschen.

OO

OO

OO

du kan blicka framåt och förbereda

samt tele, data och säkerhet.

företaget för framtiden.

Behöver du kontrollera elsäker

OO

personal.

Inbjudan till lokala nätverk

EIOs konjunkturrapporter gör att

arbetsmiljö och elsäkerhet

OO

underlag eller mallar när du behö

vi har blanketterna som krävs.

ver räkna på nyckeltal för företaget,

När du i din roll som arbetsgivare

som till exempel sjukfrånvaro/

behöver råd eller stöd finns EIOs

omsättning/debiterbara timmar per

företagsrådgivare till din hjälp,

år eller för att införa nya rutiner som

liksom EIOs experter på Installa

exempelvis anbuds-hantering,

tionsavtalet och övriga kollektiv-

kvalitets- och ledningssystem och

avtal.

systematiskt arbetsmiljöarbete.

EIOs medlemsföretag
har högre lönsamhet
Med alla rabatter och förmåner som EIO erbjuder

Som medlem i EIO blir du inbjuden
till företagarträffar tillsammans
med andra entreprenörer i bran

Vi ger dig rådgivning och rätt

heten hos en kund? Fråga oss,

Vi hjälper dig även med råd och rätt
mallar när du behöver anställa

EIOs informationskanaler håller dig
uppdaterad om vad som händer i

arbetsrätt och arbetsgivarfrågor,

OO

schen.
OO

Du ingår i ett lokalt nätverk och har
tillgång till din regionella företags
rådgivare.

OO

EIO bjuder regelbundet in till möten
om aktuella arbetsgivarfrågor.

Sänk kostnaderna
med rabatter
Bilar och drivmedel är stora kostnader
för de flesta företag i elteknik
branschen. Med våra rabatter sparar
du snabbt stora belopp – varje år.
l

Som medlem i EIO får du

tjänar du snabbt på medlemskapet. I kraft av

10-20 procents rabatt på ett stort

vår storlek har vi förhandlat till oss förmånliga

personbilar och transportbilar.

försäkringar plus lägre priser på bilar, drivmedel
och fortbildning. Häng med!

antal vanliga servicebilar, både

l

Upp till 80 öre rabatt på varje liter
drivmedel.

Rabatt hos Elförlaget
OO

Elförlaget erbjuder bland annat böcker, standarder

”Som liten företagare
har jag mycket nytta
av nätverket i EIO”

och vägledning både i tryckt samt digital form.
OO

Hela vår affärsidé går ut på att samla in och
erbjuda ny kunskap inom elteknikområdet.

OO

Peder Johansson, Skellefteå Elektriska

Genom vårt nyhetsbrev får du alltid information
om till exempel nya elstandarder eller handböcker.

Gör din röst hörd!
OO

Genom medlemskapet kan du påverka din vardag

”EIO har senaste
informationen om
lagar och avtal”

i frågor som är viktiga för just ditt företag. Tillsammans
står vi som bransch starka gentemot myndigheter
och andra beslutsfattare.
OO

Som elteknikföretagare har du allt att vinna på ett

Kerstin Lundman Carls, Carls Elektriska

medlemskap i EIO om du vill få bästa möjliga förutsättningar att växa, utvecklas och medverka i
utformningen av branschens regler.
OO

I Arbetsgivarföreningen EIO enas vi elteknikföre
tag, samverkar i frågor av gemensamt intresse
och ger varandra stöd i vår roll som arbetsgivare.

EIOs varumärke förknippas starkt med elsäkerhet,

”Tillsammans med
EIO vill vi utveckla
branschen mot nya
affärsmöjligheter!”

kvalitet och trygghet. För dina kunder innebär det

Mikael Vestlund, Midroc Electro

Ett starkt varumärke
OO

en kvalitetsstämpel och inger förtroende.
OO

Som medlem i EIO får du använda EIOs logotyp på
bland annat servicebilar och hemsidor.

Öka intäkterna
med utbildning!

Billigare försäkringar
och trygga villkor

Elteknikbranschen utvecklas i rasande takt med
modern e
 lteknik, belysning, säkerhet och automa
tion. Ofta behövs utbildning för att hänga med
– och dessutom är det lönsamt.

l

l

l

EIO erbjuder en rad förmånliga företags- och entreprenad
försäkringar. Du sparar direkt 1000 kronor per anställd och år
i lägre premier.

l

När du blir medlem i arbetsgivarorganisationen omfattas företaget

Vi ger dig rabatt på utbildningar som arrangeras

och de anställda av EIOs kollektivavtal och du är skyldig att teckna

av EIOs dotterbolag EUU.

försäkringsavtal med Fora respektive Collectum om avtalsförsäk

Du får även tillgång till EIOs egna utbildningar
inom arbetsgivarfrågor och ledningssystem.

ringar och pension. Det ger trygghet för de anställda och säkerhet för
kunderna. Genom kollektivavtalet underlättas också in- och utlåning
av e
 lektriker i branschen.

EIO har tio distriktskontor i fyra regioner i Sverige. Som medlem får du en lokal
företagsrådgivare som du alltid kan vända dig till med frågor och ärenden. Därför
försvinner du inte i en stor organisation.
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TEL 021-12 29 00
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Södra Hamngatan 53
411 06 Göteborg
TEL 031-62 94 00
FA X 031-15 52 55

Södra Hamngatan 53
411 06 Göteborg
TEL 031-62 94 00
FA X 031-15 52 55

Kungsgatan 1B
TEL 0470-74 84 00
FA X 0470-74 84 99

Jörgen Kocksgatan 1B
211 20 Malmö
TEL 040-35 25 00
FA X 040-23 33 82

EIO Gävle-Dala
Näringslivets Hus
Box 1958
791 19 Falun

EIO Mellersta Norrland EIO Övre Norrland
Box 210
Expolaris Center
851 04 Sundsvall
931 78 Skellefteå
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Ölandsgatan 6
TEL 023-580 00
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BESÖK SADRESS

Torggatan 4
852 32 Sundsvall
TEL 060-16 73 42
FA X 060-17 02 76

Expolaris Center
TEL 0910-78 29 00
FA X 0910-78 29 99

EIO är en bransch- och arbetsgivarorganisation
för hela elteknikbranschen. Vi har omkring 2 800
medlemsföretag som främst är verksamma
inom elteknik, tele, data och säkerhet, belysning
och automation.

ä

Så h

BESÖK SADRESS

Kontakta din regionala
företagsrådgivare eller
besök eio.se/blimedlem

EIOs medlemsföretag har sammanlagt 26 500
anställda, 95 procent av företagen har färre än
25 anställda.
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