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Ett hållbart arbetsliv 
nu och i framtiden

• Vi jobbar för att du ska vara uppskattad, 

välmående och kunna förverkliga dig själv.

• Vi banar väg för att ingenjörer ska få

fokusera på att skapa innovationer som

stöder en välmående planet i en arbetstakt

som är lämplig i vardagen

• Vi erbjuder en bred palett av information, 

råd och tjänster varav du själv kan välja de 

delar som gynnar din livssituation bäst. 



Dagens ingenjörer 
förbättrar framtiden

En välmående ingenjör får svängrum för sin 

kreativitet och är respekterad i arbets-

gemenskapen. Vi vill att du är inspirerad att 

förbättra världen och ser ditt arbete som 

givande. För att underlätta arbete över 

kulturella och geografiska gränser stöder vi 

ständig utveckling av din sociala kompetens så 

att den är på toppnivå.



Vi fungerar Vi är 

• Vi arbetar målmedvetet med att utveckla 
ingenjörernas arbetsliv och främja 
välmående

• Vi välkomnar utveckling och söker lösningar 
tillsammans med medlemmarna

• Vi har lättillgänglig information och för 
en konstruktiv dialog i aktuella kanaler.

• Medlemmarna känner till våra tjänster 
och har lätt för att kontakta oss. 

Genom att stöda varandra bygger vi upp en 
gemenskap där man kan utrycka sina åsikter, fråga 
efter råd, ta del av andra erfarenheter och utbyta 
tankar. Vi vill uppmuntra våra medlemmar samt 
samarbetspartner att engagera sig och visa att alla 
spelar en viktig roll. I vår verksamhet lämnas ingen 
ensam. 

Vi tror på en hållbar framtid och därför jobbar 
vi för att värna om planeten samt ett liv med 
mänsklig arbetstakt och arbetsmängd. Vi 
välkomnar den gröna omställningen och tar 
dess utmaningar på allvar.



TIDSENLIG 

INGENJÖRSKUNSKAP

AKTIV INTRESSEBEVAKNING

ENGAGERAD MEDLEMSKÅR



Vi tryggar ingenjörernas 
attraktion på arbets-
marknaden

• Vi följer aktivt med 
ingenjörsutbildningen

• Vi informerar om möjligheter 
till fortbildning och utveckling

DIFF är ett fackförbund för 
ingenjörer i Finland som tryggar 
sina medlemmars köpkraft, 
kunskap och välmående.

• Vi är aktiva i samarbetsorgan 
(Akava/YTN/Fosu)

• Vi gör intressebevakningen synlig 
i Svenskfinland

• Vi undersöker våra medlemmars 
åsikter och behov samt söker 
lösningar för dem

Tillsammans är vi starkare 
och har bättre möjlighet att 
påverka

• Vi skapar en positiv bild av 
DIFF som gör att flera vill vara 
med

• Vi stöder förtroendevalda att
bli fler och vara aktiva inom
förbundet


