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Personalläget
Vi är nu 409 personer på Metallsidan, och av dessa
är 11 det visstidsanställda.
Under Maj kommer det att visstidsanställas 50
personer, som skall fungera som semestervikarier.
Så här ser personal
läget ut just nu

Företags
enhet
PSC Nordic
Stainless
Varmplåt
Totalt

Är idag
Personer
29
66
314
409

Skall vara
Bem.plan Diff
31
-2
67
-1
308
6
406
3

Företaget kvartalsresultat
Finska ståltillverkaren Outokumpu redovisade ett
resultat före skatt på -262 miljoner euro för det
första kvartalet 2014 (2013= -147).
För det andra kvartalet spår Outokumpu en förbättring
i det underliggande rörelseresultatet, men en fortsatt
förlust.
-

-

Produktion
Just nu sker det en hel del förändringar ordermässigt
inom hela orten som påverkar bemanningen.
Stainless
På grund av den orderingång som är i ämnesverket
kommer man att tillfälligt gå upp i ett slimmat 3-skift i
valsningen.
Avsikten är att det skall köras så fram till semestern
som börjar v 28.
PSC Nordic
Orderingången på nya svetsprodukter innebär att
man är tvungen att förändra bemanningsplan och gå
upp i skift i svetsningen samt att vi tar in externa
företag tillfälligt för att klara av ordersituationen.
Semesterlön
Under semestern har man sin ordinarie lön samt ett
semestertillägg.
Det semestertillägget består av 2 delar, och summan av
bägge tilläggen är din semesterlön och som skall delas
med antalet semesterdagar som man har,
Semestertillägg 1:
Det betalas ut i Aug och är 0,8% av din månadslön för
varje dag du har semester
Semestertillägg 2:
Det betalas ut nu i Juni och är 0,5% av dina OB och
övriga ersättningar som du tjänade in under
intjänandeåret.
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Ändringar i Lönesystemet
Vi har i lönekommittén förändrat några delar i vårt
lönesystem som innebär olika förtydliganden.
Utbildningstillägg:
Alla personer har ett utbildningstillägg utifrån om man
är inplacerad på en operatörs eller yrkesinriktad
befattning.
Det som tydliggörs är när operatörer blir kvalificerade
på en fast eller flerbefattning får man 25 poäng
(375 kr).
När vi startade lönesystemet fick alla som var på en
flerbefattning automatiskt dessa 25 poäng.
Däremot för de operatörer som var på fast befattning
skulle de först kvalificera enligt den kravprofil som
finns på alla avdelningar.
Vi uppmanar alla som är på en fastbefattning att prata
med sin chef om man har uppfyllt kravet enligt den
kravprofil som finns för sin befattning.
Det kommer att genomföras en kvartalsgenomgång i
juni för löner.
Utbildningsdelen ser ut
enligt följande

Befattnings
utbildning
Operatörs utbildning

Poäng Kr/mån
50

750

Yrkes utbildning

75

1125

Fler/fast utbildning

75

1125

Fritidsfondens båt
Personalföreningens Busterbåt nedanför bruksmässen kan
nu börja bokas
Alla våra båtar har under vintern
fått en riktig genomgång.

