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Nya organisationen Varmplåt
Under vecka 11 påbörjade Delningen och Transport
sitt 5-skift.
Avdelningarna Sliphall Grovplåt och Betlinjen börjar
sitt 5-skift vecka 15.
Viktigt nu
De indikationer vi har är att den förändring vi nu gör
innebär att vi kommer att få lugn och ro i Degerfors,
men brakar hela stålmarknaden ihop i världen kan
inget garanteras.
Alla kommer inte att vara helt färdigutbildade i den nya
organisationen.
Den första tiden kan bli tuff, rörig och jobbig, men vi
skall klara av det.
Ur ett koncernperspektiv är det viktigt att vi har ett bra
kassaflöde och att vi visar att vi fortfarande är bland
de bästa, två viktiga delar i detta är:
Korta ledtider
Det innebär att vi får snabba leveranser till våra
kunder och en möjlighet att komma in på nya
marknader och även få bra betalt för det vi gör
Låga lager
När vi har korta ledtider i vår organisation så innebär
det att vi inte behöver ha stora lager som idag är en
av de kostsammaste delarna i ett stålföretag
Buss Ullared
Personalföreningen ordnar en bussresa till
Ullared, avsikten är att du eller respektive
kan åka, (en biljett per anställd).
Avresa sker från Medborgarplatsen
Lördag den 06 april. kl 06:00.
Hemresan sker kl 17.00
Vi stannar på vägen ner för en frukostfralla
och kaffe. Busskostnad/frukostfralla står vi
för.
Nytt är att vi tar ut en anmälningsavgift på 100 kr som
du får tillbaka när du kliver på bussen. Orsaken är att
man tidigare bokat men inte kommit.
Anmälan senast 3 april till Ann-Sofie Larsson,
tfn 47336

Semesterdagar
Om du har betalda semesterdagar kvar efter 31 mars,
kommer de att överföras automatiskt till dina sparade
semesterdagar.
I det avtal som vi har i företaget kan man max ha
45 dagar sparat.
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Sommarjobb 2013
Det är nu dags att göra en ansökan inför sommaren,
sista dagen för ansökan är 2 April.
Feriearbetare där skall den sökande vara fyllda
18 år vid periodens start.
Sommarjobb gäller fyllda 16 år vid periodens start
men ej fyllda 18 år, går klass 1 - 2 på gymnasiet.
Ledigheter vårens Helger
Påskhelgen
4 skift, ledigt Långfredag 06
till annandag påsk 22.
3 skift, ledigt skärtorsdagen 22
till annandag påsk 22.
1 Maj
I år inträffar valborgsmässoafton på en
Tisdag och första Maj på en Onsdag.
I arbetstidsschemat är det storhelg från
tisdag kväll 22 till onsdag 22. Samtliga är då lediga
utom för de som arbetar 5-skift.
Kristi himmelfärdsdag
Den dagen infaller torsdagen den 9 Maj
den räknas som en vanlig söndag med
avseende på ledigheter och vilken
Ob-ersättning man skall ha.
Pingst
I år inträffar Annandag Pingst måndagen
20 maj.
Enligt arbetstidsschemat är denna dag
en vardag och således en arbetsdag.
De som arbetar 3-skift börjar med Fm-skiftet på
måndagen (Annandag pingst)
De som arbetar 4-skift är lediga från fredag kväll
och börjar med Fm-skiftet på måndagen.
---------

Riksdagen har tidigare beslutat att Annandag
Pingst inte är helgdag.
Nationaldagen blev då istället en helgdag.
Nationaldagen
Den 6 juni är på en torsdag och räknas
som en lätthelg, de som går 4-skift
jobbar denna dag.
Alla som har en anställning på national
dagen får extra på sitt kompsaldo 2 tim. 18 min.

