Τα πλεονεκτήματα σας με μία
ματιά:



Νομικές συμβουλές/Συμβάσεις εργασίας



Δικονομική εκπροσώπευση



Βοήθεια με διαπραγματεύσεις



Επιτυχημένη πολιτική συλλογικών

Γίνετε μέλος
τώρα!
Υπάρχουν καλοί
λόγοι για να γίνετε
μέλος στην Ένωση
του Μάρμπουργκ

συμβάσεων εργασίας


Πολιτική υγείας και επαγγέλματος



Σεμινάρια δωρεάν / με έκπτωση



Εφημερίδα μελών και φυλλάδια



Πληροφοριακά δελτία



Ειδικές ταρίφες για ασφάλειες

Γίνετε μέλος στο μεγαλύτερο ιατρικό σύλλογο της
Ευρώπης και ενισχύστε τους ιατρούς με σχέση
εξαρτημένης
εργασίας.
Συμπληρώστε
την
ηλεκτρονική
φόρμα
στη
διεύθυνση
www.mbhessen.de/mitglied-werden.html

Marburger Bund
Landesverband Hessen e.V.
Wildungerstraße 10a
60487 Frankfurt
Tel.: 069 - 768001-0
E-Mail: mail@mbhessen.de
www.mbhessen.de

Παροχή νομικών συμβουλών και δικονομική εκπροσώπευση Επιτυχημένη πολιτική συλλογικών συμβάσεων εργασίας

Σεμινάρια και φυλλάδια

Επωφεληθείτε από τη συμμετοχή
σας στην Ένωση του Μάρμπουργκ

Και: Μπροστά από το Εργατικό Δικαστήριο, η
κάθε πλευρά φέρει τις δαπάνες δικηγόρου από
τον πρώτο βαθμό, ακόμα και αν κερδίσει.

θέματα επαγγελματικής πολιτικής (π.χ. “Διοίκηση
νοσοκομειακών μονάδων” ή “Ρητορική για ιατρούς”),
η MB προσφέρει ειδικά σεμινάρια.

1. Παροχή συμβουλών για ιατρούς από το
εξωτερικό

4. Βοήθεια με διαπραγματεύσεις

8. Εφημερίδα μελών και φυλλάδια

Η MB εκπροσωπεύει τα μέλη της απέναντι σε
φορείς και διοικήσεις των νοσοκομείων σε
διαπραγματεύσεις, π.χ. σχετικά με τις συνθήκες
εργασίας ή την πληρωμή.

Η εφημερίδα Marburger Bund Zeitung ενημερώνει
σχετικά με τα νεότερα στον τομέα της πολιτικής
υγείας, επαγγελματικής πολιτικής και συλλογικών
συμβάσεων εργασίας σε ομοσπονδιακό επίπεδο και
εκδίδεται σε 18 τεύχη ετησίως. Όσον αφορά τα
τρέχοντα θέματα, η MB εκδίδει φυλλάδια που
παρέχονται δωρεάν στα μέλη (π.χ. “Φυλλάδιο για την
είσοδο στο επάγγελμα”, “Σε φόρμα χάρη στην
μετεκπαίδευση” ή σχετικά με τις συλλογικές
συμβάσεις εργασίας).

Η Ένωση του Μάρμπουργκ (Marburger Bund - MB)
πάρεχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στα αλλοδαπά
μέλη: παρέχουμε συμβουλές και υποστήριξη με τις
απαιτήσεις
του
διπλώματος
εργασίας
και
μετεκπαίδευσης
σας
μαζί
με
συναπτόμενα
(ημερολόγιο), κατά τη σύναψη του συμβολαίου
εργασίας σας, κυρίως όσον αφορά τη θέση
προθεσμίας και την πληρωμή, καθώς και κατά την
ανάληψη εργασίας μερικού χρόνου απασχόλησης.
2. Παροχή νομικών συμβουλών
Οι δικηγόροι του κρατιδιακού συλλόγου παρέχουν
συμβουλευτικές υπηρεσίες στα μέλη σχετικά με
θέματα επαγγελματικά, εργασιακά και κοινωνικής
ασφάλισης.

5. Επιτυχημένη πολιτική συλλογικών
συμβάσεων εργασίας
Η Ένωση του Μάρμπουργκ διαπραγματεύεται το
μισθό σας. Έχουμε θέση στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων, όταν πρόκειται για τη
διευθέτηση των συνθηκών εργασίας των ιατρών.
Οι ειδικές για ιατρούς συμβάσεις εργασίας
στοχεύουν στην ουσιαστική καλυτέρευση της
εργασιακής κατάστασης και σε ένα ελκυστικό
μισθό.
6. Πολιτική υγείας και επαγγέλματος

3. Δικονομική εκπροσώπευση
Η Ένωση του Μάρμπουργκ εκπροσωπεύει τα μέλη
της σε δικαστικές διαδικασίες σε αντιπαραθέσεις
εργασιακού χαρακτήρα και σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του καταστατικού του κρατιδιακού
συλλόγου.
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι: Ήδη από τον πρώτο
βαθμό δικαιοδοσίας μιας διαφωνίας εργασιακού
χαρακτήρα το κόστος κυμαίνεται συχνά στο
δεκαπλάσιο της ετήσιας συνδρομής στην Ένωση του
Μάρμπουργκ.

Όσον
αφορά
την
πολιτική
υγείας
και
επαγγέλματος, η Ένωση του Μάρμπουργκ
εκπροσωπεύει τα μέλη της απέναντι σε
κυβερνήσεις και κοινοβούλια σε όλα τα πολιτικά
επίπεδα, στην ιατρική αυτοδιοίκηση (Ιατρικοί
σύλλογοι) και μπροστά στη δημοσιότητα.
7. Σεμινάρια δωρεάν / με έκπτωση
Για τη βελτίωση της ιατρικής κατάρτισης (π.χ.
“προστασία από ακτινοβολία”) και για την
απόκτηση μη ιατρικών επιπλέον προσόντων σε

9. Υπηρεσία πληροφοριακών δελτίων
Για τα μέλη – και μετά από αίτημα τους- διατίθενται
δωρεάν πληροφοριακά δελτία σχετικά με όλα τα
σπουδαία θέματα σχετικά με θέματα επαγγελματικά,
εργασιακά και κοινωνικής ασφάλισης.
10. Ειδικές ταρίφες για ασφάλειες και
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Η Ένωση του Μάρμπουργκ προσφέρει μια επιπλέον
υπηρεσία στα μέλη της για την προσωπική και
επαγγελματική εξασφάλιση – παραδείγματος χάρη με
υποχρεωτικές
ιδιωτικές
και
επαγγελματικές
ασφάλειες, ομαδικές ασφάλειες υγείας, ομαδικές
ασφάλειες ζωής, ασφάλειες ατυχήματος καθώς και
προγράμματα
στεγαστικής
αποταμίευσης
και
χρηματοδότησης.

