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Bemanningsplaner
Nu är de nya bemanningsplanerna för de olika
produktionsavdelningarna inom varmplåt klara.
Det innebär att det är en ökning med 38 befattningar
och är enligt följande:
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Till Salu
Vi har en tidigare gallerkärra
som vi skrotat på grund av att
någon har knäckt en balk.
Det innebär att den inte går att
besikta och kan användas av
personalföreningen.
Den som vill köpa kärran erbjuds att lägga ett bud på
den.
Gör då så här:
Skriv ditt arbetsnummer och namn samt hur
mycket du vill betala och sänd det till jbk exp

För att besätta dessa befattningar har vi nu visstidsanställda personer som i en uppgörelse är anställda
till 18 december.
Under Okt-Nov kommer det därför att göras en analys
över hur vi skall hantera personal situationen efter
detta datum.

Vi kommer den 1 oktober att öppna kuverten
och den som har lagt högst bud får köpa den.

Kärran finns på uppställningsplatsen för kärror.
Skyddsombud
De skyddsombud vi har idag är dessa personer:

Vi har från Jbk sida krävt att de personer som idag
har en tillsvidaranställning och får byta befattning skall
tillfrågas och ge ett ok om detta.
Avtalssekreteraren till järnverket
Vi har från Jbk bjudit in IF Metalls
avtalssekreterare Veli Pekka till
järnverket och han kommer på besök
Måndagen 29 September under Em.

Veli Pekka är den som är ytterst ansvarig för våra
avtal, och vi står snart inför ett nytt avtalsår och vi vill
inför detta föra fram och diskutera synpunkter vi har.
När vi går runt på verket passa på att ställ frågor.

För att vara skyddsombud krävs det att man skall
vara vald och genomgått utbildning.

Visstidsanställningarna
Under sommaren var det 80 sommarvikarier anställda
för att klara av jobben under semesterperioden.

Man skall även delta på möten och genomföra
skyddsronder. Då kommer man att få en ersättning
som motsvarar 2700 kr/året.

Nu är den situationen över och vi skall nu klara av en
ökad produktion och då behövs det endast 40.

Är det någon som ej uppfyller dessa krav, kommer
man att tas bort som skyddsombud.

Det innebär att några visstidsanställda måste sluta,
trots att många slutade redan i augusti slutat på grund
av start i skolor mm.
De anställda som varit inne har gjort ett mycket bra
jobb och fått mycket bra omdömen, men tyvärr var det
fortfarande för många.

Personer som är intresserad av att ha uppdrag som
skyddsombud kontakta Jbk.

Därför var företaget tvungen att göra ett urval och det
mest objektiva var utifrån skolbetygen.

Alla kontaktombud skall gå igenom personligen hur
lönen ser ut just för dig.

Kvartalsgenomgång
Under Oktober kommer det att ske en genomgång av
alla personers löner.

