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Avdrag för semester
För att slippa alla diskussioner om semesterkvoter
och hur många dagar man förbrukar i samband med
årets sommarsemester beroende på skiftgång har vi
överenskommit följande:
Oavsett skiftgång ska alla som tar ut
fyra veckors sammanhängande
semester ha fem dagar återstående.

Kvartalsgenomgångar
Under Juni kommer det att ske en genomgång av alla
personers löner.
Alla kontaktombud skall gå igenom personligen med
varje person hur lönen ser ut just för dig.
Utfallet av de resonemang som sedan sker mellan
chef och kontaktombud samt personalavdelningen om
vilken lön (mångkunnigheter osv) man har,
kommer att gälla som ny lön från 1 juli.
Därför ska du rösta i EU-valet!
Hur Europa utvecklas är avgörande för de
svenska jobben.
Av den svenska varuexporten går 74 % till
Europa. För oss i Degerfors är det 90 %.
Det är viktigt att påverka den europeiska utvecklingen
så att den går åt rätt håll.
Det har stor betydelse om EU styrs från höger eller
vänster. De senaste årens blåa högerstyre har
inneburit att arbetslösheten skjutit i höjden. Med en
röd vänstermajoritet hade det sett annorlunda ut.
Semestervikarier
Företaget har nu anställt 80 sommarvikarier till
produktionen och de är visstidsanställda till mitten av
augusti. Några kommer att vara visstidsanställda lite
längre.
Ur skyddssynpunkt har vi gjort upp så att
alla kan se vilka som är nyanställda
eftersom de skall ha en blå hjälm.
Under augusti kommer ett antal av dessa vikarier få
en fast anställning, beroende på hur behovet ser ut.
Utöver dessa 80 så anställs även 15 ungdomar som
skall arbeta på våra grönområden.
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Det är dags att söka bidrag för
Vårterminen 2014.
Fondens medel är ämnade som en hjälp till söner
och döttrar till anställda inom Outokumpu Degerfors
som på högskolenivå utbildar sig inom områden
lämpade för företagets verksamhet.
Även barn som går på gymnasieskolans tekniska
linjer är välkomna att söka. Sökande bör också ha
varit i bolagets tjänst minst en månad.
Ansökan skall vara inlämnad till personalavdelningen senast Söndagen den 5:e juni 2014.
Vid frågor kan Ni höra av JBK telefon 47365
Nationaldagen
När regeringen beslöt att nationaldagen 6 juni skulle vara en helgdag
togs annandag pingst bort som
helgdag.
I vårt avtal är det reglerat att bytet av helgdag inte
skall påverka arbetstidsmåttet.
I år infaller nationaldagen på en fredag, och den
som har en anställning på nationaldagen får då
insatt på sitt kompsaldo 2,18 tim.
Detta gäller 3-skiftarbete med kontinuerlig drift med
eller utan storhelguppehåll, semestervikarier eller
feriearbetare.
Viktigt när du handlar
Den försäkring som alla Jbk medlemmar har innebär
att du har ett skydd vid köp.
Du skall aldrig ta en
försäkring i affären
Den är helt onödig för dig.
Vanligtvis sker det en värdeminskning för elektronik
och vitvaror allt eftersom tid går efter köpet.
Försäkring som du har så sker det ingen värdeminskning alls under hela fyra års tid
(gäller om du köper ett nytt, likvärdigt föremål).
I begreppet hemelektronik och vitvaror räknas allt in
med undantagen kamera, mobiltelefon och bärbar
musikspelare. Självrisken är alltid 750 kr.

