LANV Liechtensteinischer
ArbeitnehmerInnenverband
Dorfstrasse 24
FL-9495 Triesen
Tel. +423 399 38 38
info@lanv.li
Segunda-feira 10:00 – 12:00 horas, 13:30 – 18:00 horas
Quarta-feira 10:00 – 12:00 horas
Sexta-feira
10:00 – 12:00 horas

www.lanv.li

O sindicato
em Liechtenstein.

LANV – o sindicato
O Senhor/a Senhora trabalha em Liechtenstein?
Pretende, no que diz respeito a direitos laborais,
prevenir-se?
Associe-se ao sindicato em Liechtenstein!
Se o seu salário não é pago?
Gostaria que o seu contrato de trabalho ou a sua folha
de vencimento sejam controlados?
Pretende pedir demissão e tem perguntas sobre o prazo
de rescisão?
Adoeceu durante o período de rescisão?
Engravidou e tem perguntas em relação aos direitos
laborais?
Não está de acordo com a carta de recomendação do
seu anterior emprego?
Podemos ajudar-lhe de maneira rápida e simples!

Suas vantagens como associado
Informação: nós informamos-lhe sobre direitos laborais
Consultoria: oferecemos consultoria gratuita no que diz
respeito a questões laborais
Intervenção: a seu pedido, intervimos junto do seu
empregador
Busca de solução: empenhamo-nos em encontrar uma
solução de comum acordo com o empregador
Proteção judicial em relação a direitos laborais:
em casos litigiosos podemos passar o caso para um
escritório de advocacia

Nossos objetivos
Rendimento mínimo, que permita a subsistência
Modelos de trabalho com aspetos que favoreçam
a saúde
5 semanas de férias a partir dos 50 anos
Conciliação da vida profissional e familiar
Licença parental remunerada
Equilíbrio entre o trabalho e a vida privada
Igualdade salarial
Idade para aposentação flexível

Trabalhadores fronteiriços
Associar-se ao sindicato vale a pena também para
trabalhadores fronteiriços
Em Liechtenstein não há uma Câmara dos Trabalhadores
A associação LANV, como único sindicato, presta-lhe
auxílio em todos os aspetos relacionados com direitos
laborais
Com 0,2% do seu salário, já protege os restantes 99,8%
Informe-nos sobre o que podemos fazer por si.
Convidamo-los a associar-se ao sindicato de
Liechtenstein.

