Nr 14

METALL JBK PÅ INTERNET ÄR

Löner -KvartalsgenomgångUnder Augusti och september kommer det att ske en
genomgång av lönerna för alla personer.
Det innebär att kontaktman och driftchefen kommer att
gå igenom alla medlemmars lönesituation med vilka
mångkunnigheter och flexibilitetstillägg som varje person har.
Det är nu viktigt att alla kontrollerar av vad som är inskrivet och vad som saknas.
Kontaktmannen har nu till
uppgift att träffa alla för att
då informera om hur det ser
ut för just dig, och han har
även ditt lönepapper.

Är det så att det sker förändringar under året, så utser
Jbk-styrelsen ny kontaktman för avdelningen, och då
självfallet efter förslag från olika skiftlag.
Våra kontaktmän på avdelningarna är dessa
Sliphall

13 Augusti

Metall Utbildningar
Vi skulle enligt planerna under Aug - Sept genomföra
två olika Metall utbildningar parallellt, vi har överenskommit att det endast kommer att genomföras en utbildning. De tre första veckorna är det samma utbildning som i våras och sedan blir en ekonomi utbildning.
Orsaken är bl.a att ordersituation har blivit bättre.

Personalläget
Vid varselförhandlingarna i December gjorde vi en
överenskommelse med företaget om att vi inte skulle
göra några placeringar angående vilken befattning
varje person har. Orsaken var att det med stor sannolikhet skulle bli ytterligare varsel.
Med det ramavtal som gjorts vet vi att det blir inga nya
varsel. Därför skall det nu förhandlas om att varje
person skall bli inplacerad på rätt huvudbefattning.

Fackliga Kontaktpersoner
På varje avdelning finns det en kontaktperson, och
kontaktmänen är valda på järnbruksklubbens årsmöte
efter förslag från respektive avdelning.

Grovplåt

WWW.JBK.SE

Ämnesverk

Klipplinje

Huvudprincipen som används är att är denna:
om fem personer är på en befattning och det bara
skall vara fyra, är det de som har den längsta anställningstiden som kommer att ha befattningen.
(med anställningstid menas det tidigare LAS numret
man hade vid varslet 11 dec)
Terminalen
Just nu sker bemanningen av den nya terminalen och
den besätts då av de som sökt befattningar från den
gamla terminalen, företaget skall nu tillsätta tjänsterna
utifrån de kriterier de har.
Det kommer att bli en övertalighet när denna växling
av personal sker och den bedöms bli ca 10 personer.
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Kräftfiske ”Letälven vid Agsjön”
Även i år har personalföreningen två
kräftfiskekvällar och det har lottats ut
kräftvatten bland de ansökt om fiske.
Det kräftfiske som var planerat till 14/08
är flyttad på grund av det höga vattenflödet i Agsjön och därför måste det första kräftfisket
flyttas framåt. Nytt preliminärt datum blir 4 september
mellan 15.00-21.00.
Den tidigare inplanerade andra omgången av kräftfiske är Fredagen den 28 augusti.
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De som inte fiskar, kan alltid ta en grillad hamburgare
eller korv som personalföreningen står för samt godis
till barnen.

