STERKERE SAMMEN

KOMPETANSEHEVING • PÅVIRKNINGSKRAFT • TRYGGHET • RÅDGIVNING

Bygger kompetanse
– fremmer påvirkning
NTTF er en organisasjon for tannteknikere med norsk
autorisasjon. I Norge er det i dag ca. 800 autoriserte
tannteknikere og rundt 600 yrkesaktive tannteknikere,
og vårt mål er å representere så godt som alle
tannteknikere som arbeider og virker i bransjen vår.
For at vi skal kunne ha påvirkning, trenger vi god
tilslutning om organisasjonen!

Utgjør en forskjell
Hovedoppgavene våre er knyttet til politisk aktivitet
og kontakt med myndighetene, i tillegg til
laboratorienes arbeids- og driftsbetingelser. Vi driver
også ulike informasjonsaktiviteter, samt etterutdanning
og kursaktiviteter. For å heve kompetansen ytterligere
i hele yrkesgruppen vår, er det viktig at flest mulig
tannteknikere deltar i vårt etterutdanningsprogram!

Formålet til NTTF
• Ivareta politiske, samfunnsmessige og faglige
interesser innen fagfeltet.
• Fremme samarbeid mellom kolleger i hele landet.
• Utarbeide faglige relevante publikasjoner og
formidle til medlemmene våre.
Sekretariatet vårt ligger sentralt i Oslo, og har én fast
ansatt og tilknyttede konsulenter innen ulike fagfelt.
Servicekontoret er en avdeling under NTTF som
betjener bedriftsmedlemmer/laboratorier.

NTTFs hovedfokus
• Øke autorisasjonens betydning gjennom krav til
kompetanse og dialog med relevante myndigheter.
• Kurs og etterutdanning gjennom vårt eget
etterutdanningsprogram.
• Medlemsrekruttering – som bidrar til større
påvirkningskraft i politiske prosesser.
• Informasjonsarbeid overfor pasienter spesielt og
befolkningen generelt.
• Rådgivning i relevant lovgivning.

Medlemsfordeler
Vurderer du å melde deg inn
i Norges Tannteknikerforbund? Vi tilbyr:

Medlemskontingenten er
på 249 kr/måned.
Er du eier av
laboratorium,
kommer
serviceavgift
i tillegg.

• Kurs og opplæring til rabatterte priser, poenggivende etterutdannings
program med diplom.
• Tenner i Fokus – fem utgaver i året.
• Gratis advokatbistand – etter egne retningslinjer.
• Rabattprogram.
• Medlemsavtaler på forsikringer og forsikringsveiledning, samt OTP.
• Medlemsrabatt på lovpålagt bedriftshelsetjeneste.
• Kollektiv innmelding i Norsk Pasientskadeerstatning,
inkludert årlig rapportering.
• Varsel ved relevante offentlige utlysninger av anbud.
• Varsel ved relevante endringer i lover, forskrifter og regler.
• Bistand og kursing for å tilpasse seg lov og forskrift.
• Kvalitetssystemer skreddersydd for det enkelte laboratorium,
inkl. opplæring for alle ansatte på laboratoriet.
• Myndighetskontakt.
• Internasjonal kontakt.
• Oppfølging av tannteknikerutdanningen.

FORSIKRING

Yrkesskadeforsikring, kontorforsikring, næringsbygg, bil mm.
For en full oversikt: www.matrixinsurance.no/nttfforsikring
Telefon 23 20 79 80 – post@matrixinsurance.no

Helse- og pensjonsforsikring til rabattert premie,
Telefon 08881 – Informer om at du er NTTF-medlem.
BEDRIFTSHELSETJENESTE

Rabattordning for deg som er medlem i NTTF.
Kontakt daglig leder Marit Hollerud, mh@sagabht.no
JURIDISK BISTAND

Gratis advokathjelp (både jobb- og bransjerelatert samt
privat) inntil én time per sak. Inntil to timer for medlemmer
med mer enn tre års medlemskap i NTTF, og ut over dette
rabatterte timepriser. Kontakt advokat Aleksander Ryan på
tlf. 40 63 90 50 eller e-post aleksander.ryan@wla.no

Vi synes det er viktig å ha et forbund
som jobber for vårt fag og felles
interesser. Hvis ikke vårt forbund
hadde gjort dette, hvem skulle da
snakket vår sak mot myndigheter,
kundegrupper og utdannings
institusjoner? Forbundet er flinke
til å informere om nye lovkrav og
iverksette gode løsninger for sine
medlemmer. Det føles trygt å ha et
forbund i ryggen, og det er en god
følelse å kunne bidra til et felles
skap!
Anve Toverud, Dentalforum Oslo

NPE

FOR ALLE MEDLEMMER

Automatisk innmelding og rapportering til
Norsk Pasientskadeerstatning.
HOTELLER

REISEBYRÅ

BLOMSTER

LEIEBIL

DRIVSTOFF

• Kurs og etterutdanning til rabatterte
priser.
• Deltakelse i diplomgivende etter
utdanningsprogram.
• Tilgang til kurs hos vår svenske søster
organisasjon – med rabatt.
• Mulighet til å søke midler fra NTTF og
NODs utdanningsfond, samt reisestipend
fra Voksenopplæringsforbundet (VOFO).
• Rådgivning og bistand ved søknad om
autorisasjon.
• Rådgivning i spørsmål relatert til arbeidsmiljølov, tannteknikeroverenskomsten
m.m.
• I konkrete saker kan medlemmer ta
kontakt med vår medlemsadvokat.
• Tenner i Fokus inkludert i medlemskapet
(abonnementspris kr 600,-).

FOR BEDRIFTSMEDLEMMER
DEKK

MAT

• Tilgang på NTTFs kvalitetssystem,
inkludert engangskurs og skreddersøm
til ditt laboratorium.
• Rådgivning i oppfyllelse av myndighetskrav.
• Varsler ved offentlige anbudsrunder.

MERK: Det tas forbehold om endringer eller bytte av medlemsfordeler.

Norges Tannteknikerforbund
C. J. Hambros Plass 2 C
0164 Oslo
Tlf. 22 60 35 00
nttf@tannteknikerforbundet.no
www.nttf.no

Den perfekte kombinasjonen:
Ditt talent, vår Perfecta

Kontakt din dentalleverandør eller W&H Nordic AB, t: 913 30 913,
office@whnordic.no, wh.com
: whnordic
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