Tidsbegränsat anställd
eller frilansare?

Har du haft en
– eller flera – kortare
anställningar och behöver
stöd för att hitta din väg till
ett nytt jobb? Det gäller även
dig som är frilansare inom scenkonsten och vill bredda din
kompetens för att växla karriär!

Stöd till en ny karriär

Allt fler människor arbetar med tidsbegränsade anställningar, av
många olika skäl. I vissa branscher är det till och med en av de
vanligaste anställningsformerna.
Om du är anställd under en begränsad period, till exempel
sex månader, är du tidsbegränsat anställd. Det kan också kallas
visstidsanställning, anställning för viss tid. Exempel på tidsbegränsade anställningar: ett vikariat, en säsongsanställning, en provanställning. Inom scenkonsten kallas tidsbegränsade anställningar
också pjäsanställning, korttidsanställning, spelårsanställning eller
långtidskontrakt.
FR I LA NS A RE

Inom scenkonsten är begreppet frilans vanligt. Men att ”frilansa”
är inte en anställningsform. De flesta frilansare inom scenkonsten
går från en tidsbegränsad anställning till en annan tidsbegränsad
anställning. Ibland hos samma arbetsgivare, ibland till olika. Den
här sortens frilansare ska skiljas från dem som arbetar som egenföretagare (de kan inte få stöd av TRS).
P E R S O NL IG T S T Ö D

Om du har arbetat en period hos en arbetsgivare men inte kommer
att få fortsatt arbete där kan du få stöd av TRS. Du kan söka stöd
upp till ett år efter det att din senaste anställning upphörde.
Stödet är alltid individuellt och inriktat på att du ska få ett nytt
arbete – eller utveckla din karriär och växla spår. Vi träffas alltid
först för ett personligt möte, där vi kartlägger din kompetens och
dina behov. Därefter beslutar vi tillsammans vilka insatser just du
behöver för att hitta ett nytt jobb eller en ny karriär. Vi erbjuder
till exempel vårt Nytt jobb-seminarium där vi under några dagar
ger dig gott om konkreta verktyg och idéer. Andra exempel på stöd
kan vara praktikersättning, utbildning, stöd för att starta eget eller
annat praktiskt stöd.
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Så här söker du stöd av TRS

Trygghetsrådet TRS ger stöd till dig som är tidsbegränsat anställd
och inte kan erbjudas fortsatt arbete hos din arbetsgivare. Det
gäller också dig som arbetar som frilans och vill ändra inriktning
i ditt yrkesliv.
VIL LK O R FÖ R S TÖ D

Q Under de senaste fem åren ska du ha varit anställd minst 18
månader hos en eller flera arbetsgivare som är ansluten till
Trygghetsrådet TRS. Men anställningstiden behöver inte
ha varit sammanhängande och den behöver inte ha varit hos
samma arbetsgivare.
Q Under den senaste anställningen ska du ha haft en arbetstid på
minst åtta timmar per vecka.
Q Du behöver arbetsgivarintyg eller anställningsintyg för
anställningarna. Den senaste anställningen ska alltid styrkas
med arbetsgivarintyg.
Du kan ansöka om stöd senast ett år efter att din anställning
upphörde. Du kan få stöd av TRS upp till två år.
FYLL I B LA NK E TT E N

För att få stöd behöver du fylla i blanketten ”Ansökan om stöd vid
upphörande av tidsbegränsad anställning”. Blanketten hittar du på
www.trs.se. Du är också välkommen att kontakta oss per telefon
eller mejl för att få veta mer.
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Om Trygghetsrådet TRS
Trygghetsrådet TRS är en stiftelse med uppdrag att öka tryggheten i arbetslivet genom stöd till omställning och utveckling
av individer och verksamhet i de anslutna organisationerna.
Verksamheten regleras av ett kollektivavtal mellan arbetsgivarparterna Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst samt
arbetstagarpartens förhandlings- och samverkansorganisation
PTK. TRS verkar främst inom ideell och idéburen sektor samt
kulturområdet.
Alla organisationer som är anslutna till Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Teatercentrum, Danscentrum eller
Länsmuseerna omfattas av TRS omställningsavtal. Dessutom
omfattas tjänstemän i organisationer som är anslutna till
avtalsområdena Glasmästeri, Måleri eller Sinf (Svensk Industriförening). Det finns även arbetsgivare som kan vara anslutna
till TRS trots att de inte är medlemmar i någon arbetsgivar-
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organisation.

