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Varierad arbetstid
Det är ännu inte någon klarhet hur det blir med
produktionskörningen inom varmplåt till semestern,
ordersituationen är otroligt svårbedömd.

Vad är Varierad arbetstid
Varierad arbetstid uppstår när företaget och Jbk
förhandlar om att ändra din ordinarie arbetstid.
Då gäller den nya tiden som förhandlats fram .

Inarbetning av Varierad Arbetstid
Må

Ti

On

To

Ordinarie
Schema

8 8 0 0

Varierad
arbetstid

8 8 8 8

Påverkar Ditt
tidskonto

0 0 16 16

Ti

On

Vi har gett ut stipendier på 500 kr till 2 elever i varje
klass.
Även i år sker gör vi på detta sätt
med stipendieutdelning, eftersom vi
vill stödja våra framtida medlemmar.

Ingen sommarpresent
Vi har i klubbstyrelsen valt att inte ha någon typ av
sommarpresent för 2012.
Vi har ansett det viktigare att vi satsar på en bra
försäkring för alla medlemmar istället.

Uttag av Varierad Arbetstid
Må

30 Maj 2012

JBK Skol stipendier
Inom järnbruksklubben har vi de senaste åren gett ut
stipendier till industriprogrammets tre årskullar.

Det förs kontinuerliga resonemang om situationen,
men företaget måste hålla alla dörrar öppna att för att
kunna boka ordar om kunderna vill ha plåt innan
semesterstoppet. Enligt regelverket skall företaget
informera minst 4 veckor i förväg.

När man schemalägger
lediga timmar istället för
ordinarie arbetstid händer
följande :
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To

Ordinarie
Schema

8 8 0 0

Varierad
arbetstid

0 0 0 0

Påverkar Ditt
tidskonto

‐8 ‐8 0 0

När man schemalägger
nya arbetstimmar istället
för lediga timmar händer
följande :

PERSONALSTIFTELSEN
ERNST ODELBERGS
UTBILDNINGSFOND
Det är dags att söka bidrag för
Vårterminen 2012.
Fondens medel är ämnade som en
hjälp till söner och döttrar till anställda
inom Outokumpu Degerfors och som
utbildar sig inom områden lämpade för
företagets verksamhet.
Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast 15 Juni.
Vid frågor kan Ni höra av Er till Lennart Landö-Febring
telefon 47238. Eller till Jbk telefon 47365

I den nya Jbk-försäkringen som alla
har från 1 juni ingår även en reseförsäkring
Sommarpraktikanter
Även i år skall det genomföras ett ungdomsprojekt för
ungdomar mellan 16-18 år.
Dessa sommarpraktikanter kommer att innebära att vi
har en hel del ungdomar på verksområdet.
Just nu görs en inventering på arbetsuppgifter, det
kommer även att finnas en hel del feriearbetare utplacerade på olika avdelningar.
Det gör att det ibland kan bli trångt på mässen och
matsalar mm.
Vi ber alla att ha överseende om det uppstår problem.
Utbildning
Under hösten kommer vi att anordna en utbildning i
Stål & Metalls avtal, den kommer att genomföras
tillsammans med andra stålklubbar.
Då vi vet att vi enbart har några platser på denna
utbildning kan den som är intresserad kontakta Jbk
studieorganisatör Palle Hansen.
JBK-Presentkort
Enligt tidigare medlemsbeslut ger vi ett presentkort till
de som varit med på våra medlemsmöten.
I år är presentkortet på Degernäs Gård.
De som vet att de varit på något klubbmöte mellan
hösten 2011 och våren 2012 kan hämta sitt eget
presentkort på JBK exp.
Presentkortet måste hämtas senast
på JBK mellan 25 juni - 4 Juli

