
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kollektivavtalsstiftelsen Trygghet i Samverkan 

Trygghetsrådet TRS 
Rehnsgatan 11, 7 tr, 113 57 Stockholm  

Telefon: 08-442 97 30  www.trs.se   trygghetsradet.trs@trs.se 
Bankgiro 186-3992   Org.nr. 802400-6853 

Kommer din anställning att upphöra eller finns det risk för det?  

- även du som är tidsbegränsat anställd kan få stöd av TRS 

Du som läser det här har kanske varit, eller är, tidsbegränsat anställd hos en arbetsgivare 

som är ansluten till arbetsgivarföreningen KFO och Trygghetsrådet TRS omställningsavtal. 

Omställningsavtalet omfattar tjänstemän inom dessa KFO-anslutna organisationer – både 

tidsbegränsat anställda och de som sägs upp på grund av arbetsbrist eller sjukdom. Om din 

arbetsgivare är ansluten kan du ta reda på via trs.se (skriv in organisationsnummer i rutan 

”Är TRS ditt trygghetsråd?”). 

Ta vara på möjligheten om din anställning upphör och du behöver hjälp för att gå vidare till 

ditt nästa jobb. Du får råd och coachning av egen rådgivare och vårt mål är att du ska få det 

unika stöd du behöver för att gå vidare. Vi finns i hela landet och du kan utifrån behov få 

hjälp och stöd, som exempelvis kompetensutveckling eller praktik, på vägen till ditt nästa 

jobb.  

Uppfyller du villkoren? Ansök senast ett år efter avslutad anställning. Gå in på 

https://www.trs.se/jobbsokare/vem-kan-fa-hjalp/tidsbegransad-anstallning/ Här kan du 

också snabbt se om just din eller dina arbetsgivare är anslutna samt vilka villkor som gäller. 

Är du osäker kontakta oss på TRS: 08-442 97 30 eller trygghetsradet.trs@trs.se. Du kan 

också prata med din arbetsgivare eller fackliga företrädare om TRS och hur man ansöker.  

Missa inte chansen att få vårt stöd! 

Bästa hälsningar från Trygghetsrådet TRS 

 

 

Trygghetsrådet TRS är en kollektivavtalad stiftelse som arbetar med omställning, 

karriärväxling och kompetensutveckling. TRS ger stöd på vägen till ett nytt jobb till 

personer som blir uppsagda på grund av arbetsbrist eller ohälsa från en arbetsgivare som 

är ansluten till TRS. Avtalet omfattar även tidsbegränsat anställda.  
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