
BLI MEDLEM NÅ, FOR KUN 10 KR I MÅNEDEN

Gratis kurs og konferanser, og  tilgang til en rekke andre fordeler som f.eks. 
Topp reiseforikring, billigere reiser, strøm og internet gjennom LO Favør

Finn ut mer, og meld deg inn:  
www.industrienergi.no/student

GIR DEG FANTASTISKE MEDLEMSFORDELER

GRATIS RETTSHJELP 

Om du får problemer i arbeidslivet  
er vi her for å hjelpe deg.

FORSIKRINGER

Norges beste innboforsikring.  
Samt advokatforsikring.

BOKSTIPEND 

Vi gir deg som student  
kr 6.000 for utlegg til bøker.

10  
KRONER



GIR DEG FANTASTISKE MEDLEMSFORDELER

Trygghet 
til å utvikle 

deg

STUDENT



For bare ti kroner måneden  
får du som er student fantastiske 
medlemsfordeler, og en trygghet 

til å skape din egen fremtid.

10  
KRONER



Du kan også melde deg på gratis kurs og konferanser, og du får tilgang til en rekke andre medlemsfordeler som 
f.eks Topp reiseforikring, billigere reiser, strøm og internet gjennom LO Favør.

Med 56 000 medlemmer fordelt over de største bedriftene, slik som Statoil, Hydro, Elkem, 
Yara, Ekornes, med flere, i næringer som er særs viktige for nasjonen Norge, som petroleum, 
metall, kjemi, tre og farmasøytisk industri, har vi makt og innflytelse.

Vi organiserer bl.a. ingeniører, geologer, økonomer, regnskapsførere, personalledere, 
mekaniker, lab-assistenter, bore-dekksarbeidere og plattformsjefer. Alt fra bud til direktør.

Trygghet for en tier
Industri Energi er et fagforbund som organiserer arbeidstakere, 

studenter og lærlinger i industriell virksomhet til havs 
og på land. - For bedre vilkår og lønn for alle.

Vi gir deg trygghet på arbeidsplassen, vi forhandler lønn, vi stiller med rettshjelp når det 
trengs, vi gir deg innflytelse i bedriften, vi engasjerer oss i industri og utdanningspolitikk, 
vi ordner gode medlemsfordeler for deg, og har et stort solidaritets engasjement. Vi har en 
egen raskt voksende studentorganisasjon med ca. 2500 studentmedlemmer og en valgt 
ledelse som jobber på dine vegne. 

FANTASTISKE MEDLEMSFORDELER

GRATIS RETTSHJELP

Om du får problemer  
i arbeidslivet er vi her for  

å hjelpe deg.

FORSIKRING

Norges beste innboforsikring.  
Samt advokatforsikring.

BOKPANTEN 

Vi gir deg som student  
kr 6.000 for utlegg til bøker.


