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Varning
Det har varit mycket i tv och tidningar att man kan bli
bestulen på sitt person nummer.
Nu är det många telefonförsäljare som försöker att
sälja en specialförsäkring för ID skydd, och flera av
våra medlemmar har nu blivit uppringda, och tyvärr
tecknat denna försäkring, och nu är låsta i två år.
Tänk på
Alla medlemmar på Järnverket har redan denna typ av
försäkring via JBK.

WWW.JBK.SE

23 Januari 2014

ÅRSMÖTE
Måndagen den 03 Februari
kl 14.30 PII Hörsal
På dagordningen bl.a
 Årsmötesval till JBK
 Val av kontaktombud
 Sociala fondens årsmöte
 Aktuellt läge
 Semester stopp (olika huvudsemester)
Alla välkomna.

I Jbk försäkringen
ingår följande:

För den som närvarar på sin fritid gäller
1 tim lön enl utvecklingsavtalet

Huvudsemester
Vi för nu förhandlingar om hur huvudsemestern skall bli för 2014.

Tänk på att alltid kolla av med Jbk innan du tecknar
några försäkringar.
Om du råkar ut för något tag då alltid kontakt med
klubben.
Personalbehov
I de diskussioner vi för nu ser vi att det
kommer att bli ett antal vakanser på olika
avdelningar.
Orsaken är olika omorganisationer och
omflyttningar som sker av personal.
I första hand kommer de personer som är på den
avdelningen att erbjudas de jobben, så det blir en del
omflyttningar och nya vakanser kommer då att uppstå.
Om det finns personer på andra avdelningar som är
intresserade av att byta jobb och avdelning bör man
kolla intranätet noga på lediga jobb, det kommer att
vara korta annonseringstider.
När alla interna omflyttningar är avklarade kommer det
att bli några nyanställningar.
Under våren kommer även projektet
med kompetensväxling att innebära att
vi skall ta in ett antal lärlingar.
Livstids premien (Lp)
På lönebeskedet i januari kan du se vad företaget
sätter in på din LP.
Företaget avsätter varje år 4 % av din lön och de
pengarna betalar de sedan in till FORA försäkring.

Inom varmplåt vill man att varje avdelning
skall ha två eller tre veckors produktionsstopp och det
gör att det då blir två olika semesterperioder och det
blir olika för varje avdelning
Hur detta skall lösas och på vilket sätt är avsikten att vi
skall vara klara med inom en månad så att alla kan få
besked i god tid.
Angående Kärror
När man hämtar en släpkärra och
ser att en lampa inte fungerar, då
skall man byta lampa och inte bara
skriva det på felanmälningen, det
finns verktygslåda och lampor till alla vagnar i Vakten.
Det är inte tillåtet att köra med trasiga lampor,
blir man stoppad av polisen är det chauffören
som får böterna.
Under vintern är det viktigt att när man ställer ifrån sig
kärran så skall inte handbromsen vara ilagd, eftersom
det med stor sannolikhet fryser fast så att nästa
person som vill låna kärran får stora problem.
Kontaktombud
Alla avdelningar har ett kontaktombud som väljs på
Jbk årsmöte.
Kontaktombudets uppgift är att vara avdelningens
förtroendevalda i alla frågor som berör avdelningen
löner omflyttningar mm.
Det är viktigt att man lämnar förslag till valberedningen
på vem man vill ha som kontaktombud.

