
GLS-A – En stærk rådgiver

 

 Medlemsfordele

•      Rådgivning om ansættelsesforhold 
Foreningens advokater og jurister er til rådighed for 
medlemmerne i alle spørgsmål inden for ansættel-
sesret, konfliktløsning og overenskomstmæssige 
spørgsmål.

•      Rådgivning om persondata 
Vi rådgiver om persondata regler i forhold til jeres 
medarbejdere og stiller forskelligt materiale til rådig-
hed for virksomhedens arbejde med persondata.

•      Rådgivning om arbejdsmiljø 
Du bliver informeret om de arbejdsmiljømæssige 
krav, der stilles af myndighederne. Træk på vores 
viden inden for arbejdsmiljø og få råd og vejledning, 
hvis du får et påbud mv. 

•      Lavt kontingent 
Det årlige kontingent til GLS-A udgør maksimalt 
1,90 promille af den samlede lønsum op til 5 mio. 
Herefter er kontingentet faldende. Minimumskontin-
gent er 3.000 kr. ekskl. moms.

•      Feriepengeordning 
Undgå at indbetale feriepengene til FerieKonto.  
Udbetal selv feriepengene direkte til medarbejderne, 
når ferien holdes og få den fulde likviditetsfordel.

•      Barseludligning 
Som medlem bliver du automatisk omfattet af 
GLS-A-Barseludligning, der er betydeligt billigere 
end Barsel.dk. 

•      Rådgivningsbesøg på virksomheden 
Vi kommer gratis på besøg og gennemgår stort 
og små vedr. personalet, bl.a. kontrakter, arbejds-
tidslægning, efteruddannelse mv. 

•      Fleksible overenskomster 
Ved indmeldelse bliver du automatisk omfattet af 
overenskomsterne, som bidrager til at skabe ro  
og ordnede forhold på arbejdspladsen.

•      Arbejdsmarkedspolitik 
GLS-A deltager løbende i udformningen af arbejds-
markedspolitikken. Vi er høringsberettiget ved ny 
lovgivning og er i kontakt med politikerne.

•      Nyhedstjeneste 
Du bliver holdt orienteret om lovgivningen på 
arbejdsmarkedet, ændringer i overenskomster, og 
hvad der i øvrigt er vigtigt at vide som arbejdsgiver. 
2 gange om året modtager du et medlemsblad.

•      Arbejdsskadeforsikring 
Protector Forsikring og GLS-A har indgået en aftale, 
der kan give en rabat på præmien til den lovpligtige 
arbejdsskadeforsikring.

•      Gratis temamøder 
Med udgangspunkt i aktuelle emner, afholdes der 
ofte korte gratis informationsmøder for foreningens 
medlemmer og ledende medarbejdere.

•      Medlemskurser 
GLS-A tilbyder hvert år en række kurser om ansæt-
telsesret, overenskomster, ledelse, arbejdsmiljø mv.
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