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Skoinlägg
Tidigare så hjälpte Stisse till med
skoinlägg.
Tillvägagångssättet är nu:

Förtroendevald
Ett förtroendeuppdrag innebär att dina arbetskamrater
har gett dig förtroendet att företräda dem. Det är ett
stort ansvar - men ger också mycket tillbaka.

Om sko byte eller att de skoinlägg som
finns på centralförrådet inte skulle
fungera för mina fotproblem.

Som förtroendevald får du bidra i arbetet för ett bättre
arbetsliv och får dessutom erfarenhet och kunskap
som utvecklar dig, som människa och i yrket.

Kontakta då din närmaste chef för eventuellt vidare
åtgärd.

Du är aldrig ensam, fackligt arbete handlar om att arbeta tillsammans, för att nå de mål som vi satt upp.

Kollektivavtalet
Vi har nu fått det nya centrala avtalet den
röda boken.

Vi har möjlighet att påverka inom olika arbetsområden
i det fackliga arbetet:
Arbetsmiljö, studier, försäkringar, jämställdhet,
integration, information mm.

Vill ni ha ett exemplar så är ni välkomna
till JBK expedition.

Extra ränterabatt
IF Metalls medlemmar som väljer att ha sitt bolån hos
Swedbank får rabatt på tremånadersräntan och ger
medlemmar 10 punkter ränteavvikelse på sin individuella räntesats.
https://www.gsfacket.se/sv/press/
nyheter/lo-mervarde-bolan/

Kompetensutveckling
Utveckling av teknik och hållbar produktion går fort
och påverkar arbetsgivarens behov av kompetens
inom sin verksamhet.
Att tillsammans med arbetsgivaren ta tag i utbildningsbehovet på arbetsplatsen är därför en viktig facklig
fråga.
För arbetsgivaren är personalen med rätt kompetens
en investering som betalar sig.
För IF Metalls medlemmar ger kompetensutveckling
trygghet på arbetsmarknaden.
Varför ska man utbilda sig på jobbet?


Mer kunskap kan påverka lönen.
Ökad kompetens, ökat ansvar



Mer kunskap ger trygghet
Den som har högre kompetens sitter säkrare
vid varsel och uppsägningar.
Hög kunskap och papper på vad man kan,
kompetensbevis gör lättare att få nytt jobb.



Mer kunskap gör jobbet roligare
Högre kompetens ,möjlighet att prova nya jobb.
Personlig utveckling.

Ingen ska skada sig på jobbet
Skyddsombuden har det viktigaste fackliga uppdraget
som säkrar din arbetsplats.
Skyddsombuden ska ge stöttning på arbetsplatsen så
att vi får till bra dialoger om god arbetsmiljö och ser till
att arbetsmiljölagen efterlevs på vår arbetsplats.
Som ni vet har vi haft ett antal incidenser på orten och
inom koncernen. Vi har nu fått till oss att vi
gemensamt måste ta ett krafttag gällande detta.
Börja med dig själv : Vad kan du bidraga med?
Vad kan dina kollegor bidraga med?
Vad kan ni gemensamt bidraga med?
Vi har läge att förebygga och vara med och påverka
vår arbetsplats. Ta chansen.
Vi är alla våra egna skyddsombud.

Sociala fonden
Nästa utbetalning av kvitton är planerad till
Onsdag 21 april Preliminärt.
För kvitton som är tillhanda senast
Tisdag 20 april.

