Mikä ihmeen BIOANALYYTIKKOLIITTO?
Suomen Bioanalyytikkoliitto ry
Liiton tehtäviä ovat mm. ammatillinen edunvalvonta, koulutuksen ja koulutusmahdollisuuksien valvominen ja edistäminen
sekä jäsenten ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen järjestämällä erilaisia koulutustilaisuuksia.
Liittoon kuuluu 14 alueyhdistystä, joiden kautta henkilöjäsenet ovat osa liittoa. Liitto tukee alueyhdistysten toimintaa.

Ota yhteyttä:

Mitä tarjoamme sinulle jäsenenä?
Alan työntekijöiden toimintaympäristöön ja
–mahdollisuuksiin vaikuttaminen
(lainsäädäntö, koulutus, hankkeet ja
työryhmät, Tehyn edunvalvontatyö)

henkilökohtainen neuvonta
ammatillisissa asioissa
Koulutuksen ja työelämän
yhteistyöpäivä, Valtakunnallinen
Bioanalyytikoiden opintopäivä,
Alueyhdistyspäivät,
Laboratoriolääketiede ja näyttely

11. Holiday

1.

10.

Club –viikkoosakkeet

Edunvalvonta

Jäsenmerkki

9.

2.
Jäsenpalvelu

Suomen
Bioanalyytikkoliitto ry
PL110, 00060 Tehy

Varsinainen jäsen 37 €
(3,08€/kk)
Eläkeläisjäsen 15 €
(1,25/kk)

3.
Koulutukset

Erityispätevyys
-järjestelmä

8.
Apurahat ja
stipendit

Ammattikehittämisapuraha esim.
kansainvälisiin kongresseihin,
koulun valitsemalle valmistuvalle
opiskelijalle stipendi

Käyntiosoite:
Asemamiehenkatu 4 A,
3krs.
00520 Helsinki
+358503026504
toimisto@bioanalyytikkoliitto.fi

Opiskelijajäsen 0€
Bioanalyytikko-lehti ilmestyy 4 kertaa
vuodessa, voit lukea sen sekä painettuna
että e-lehtenä

7.

4.

Jäsenetuja

Jäsenlehti

5.
Alueyhdistykset järjestävät koulutus- ja
virkistystapahtumia

Alueellinen
toiminta

Yhteistyökumppaneina mm.
Image Wear Oy, Holiday club,
Juntus- ja kelttikorut, Bellapuu

www.bioanalyytikkoliitto.fi

6.
LabTori

Työntekijöiden ja –antajien
kohtaamispaikka sekä paikka
sähköiselle CV:lle

Liity ammattilaisten loistavaan joukkoon
www.bioanalyytikkoliitto.fi tai www.tehy.fi!
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