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Ämnesverket
Vi har fört resonemang med ledningen i Ämnesverket
och är nu överens om de nya bemanningsplanerna
som skall börja gälla i Augusti.
Det blir i Augusti en övertalighet på
10 personer, vi har nu tillsammans
tagit fram en lista på de personer
som har den kortaste sammanhängande anställningstiden i valsverket.
Samtidigt finns det vakanser inom järnverket och det
kommer att uppstå nya lediga jobb under hösten.
De som är övertaliga kommer att bli uppmanade att
söka de lediga jobb som kommer att finnas, men om
det inte finns några sökande så kommer man att bli
inplacerad i turordning.
Sommarjobb
Varje sommar görs en satsning med feriearbetare och
något som vi kallar för sommarbarn.
Feriearbetare
Företaget kommer nu att ta in 25 feriearbetare och
syftet är att ge arbetsplatspraktik från industrin som
kan vara till hjälp för en fortsatt arbetslivsutveckling.
Lönerna som tillämpas är Metalls minimilön men om
en feriearbetare går in på en ordinarie befattning skall
man ha lön enligt Metalls lönesystem
Sommarbarn
För att bereda ungdomar under 18 år sysselsättning
och även att de får kunskap hur det fungerar på en
tung industri, så har vi ett projekt där företaget nu har
tagit in 20 skolelever vars arbetsuppgifter kommer att
bli målning städning mm.
De ungdomar som är anställda som ”Sommarbarn”
har en ersättning på 57 kr/tim.
Löneförhandlingarna
Vi kommer först under slutet av Maj att träffas första
gången i löneförhandlingarna, vi har haft några
informella diskussioner bara, vi har även fört vissa
löneresonemang tillsammans med JBK-klubben på
orten Avesta.
Fel i Folksam avdragen
Det är en hel del problem på lönehanteringen på
orten Avesta om hanteringen av Folksam avdragen.
Förhoppningsvis kommer man nu i Maj att ha fixat de
problem som varit sedan Januari.
Om någon upplever att fortfarande är fel, kontakta då
Johan på tel 47199
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Fritidsfondens båtar
i drift 15 Maj
Personalföreningens 3 busterbåtar som vi har placerat
nedanför bruksmässen kan
börja bokas från den 15 Maj
via intranätet.
Båtarna har under vintern fått en riktig genomgång
och båtarnas namn är Thor Oden och Freja.
Läs mer om reglerna på intranätet
Att tänka på:
• Det är inte tillåtet att låna ut i andra hand.

•
•
•
•
•

Man står själv för bensinen (95-oktan)
Anmäl alltid skador eller fel som uppstått.
Du kan boka en båt i max 24 timmar.
Bokning kan endast ske en gång i taget som
innebär att har man bokat ett datum så kan man boka igen
först när det datumet har passerats.
Flytvästar finns i vaktstugan.
Till varje båt finns det flytvästar (2 vuxna och 2 barn )

IF Metall kongress
Under denna vecka kommer det
inte att vara någon bemanning på
Jbk exp, eftersom både Rasmus
och Herbert är på kongressen.
Lite fakta om kongressen som är IF metalls högsta
beslutande organ
Totalt är det 300 ombud varav
- 77 ombud är kvinnor
- 19 ombud är under 31 år
- 44 år är snittåldern
- 84 ombud är förstagångsombud

Totalt har
avdelningarna
skickat in 451
motioner

Produktionsbonusen HRP
Produktionsbonusen för varmplåt och som gäller för
kvartalen 1 och 2 är nu klar, och för kvartal 1 gav den
2.400 kr.
Vi har sedan en tid varit överens lokalt om hur bonusen skall vara konstruerad, men det har tagit tid att
kunna informera om den till alla anställda eftersom
avtalet skall först godkännas någon annanstans inom
företaget.
Vinstbonusen
Vinstbonusen för 2007 blev 6.900 kr och kommer att
utbetalas på lönen 20 Maj.
Utbetalning Sociala fonden
Utbetalningar på de kvitton som har lämnats in kan ta
max 14 dagar innan pengarna är på ditt konto

