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Klart med övertalighet PSC-Nordic
Vi har nu gjort klart med förhandlingarna om den
övertalighet som var på Psc Nordic.
Det slutade med en övertalighet på 4 personer.
Vi var överens att de som blir övertaliga är enligt Las ,
men om det finns personer som frivilligt vill flytta över
till järnverket så går de före.
Nyanställningar
Det är nu klart med de nyanställningar som kommer
att ske för att fylla upp de vakanser som finns inom
järnverket.
Varmplåt fattas 4 Klart med anställningar
Stainless fattas 4 Klart med anställningar
Underhåll fattas 3 Sökprocess håller på
Ny chef på Stainless
Vi har haft förhandlingar under April och blivit överens
med företaget att Olle Källgren blir den nya chefen för
Degerfors Stainless från 1:a Maj.
Friskvårdsaktivitet ”Trampet”
Företaget och Fritidsfonden kommer
lördagen den 28 maj att anordna
Outokumpu Trampet
Man skall ta sig runt Möckeln efter
angiven väg genom att gå stavgång,
springa eller cykla runt sjön, start och
mål blir vid Mässen.
De som kan delta är anställda och anhörig dock ej
barn på grund av riskerna med trafiken.
Det kommer att finnas fyra vätskestationer/fika efter
vägen och ”hjälp bil” om något sådant behov skulle
uppstå.
Vi behöver få in en anmälan där man uppger anställningsnummer, namn och om eventuellt någon anhörig
deltar dessutom behöver vi storlek på båda deltagarna
Sista anmälningsdag blir fredag 6/5
Nationaldagen
Den 6 juni är i år är på en måndag och
räknas därför som en lätthelg, 4-skiftare
jobbar denna dag.

WWW.JBK.SE

15 April 2011

JBK tävlingen
Rätt svar på frågan om vilken färg på skjortorna de
olika personerna hade är:
 Herr blå har röd skjorta
 Herr vit har blå skjorta
 Herr röd har vit skjorta
Man får fram det genom att Herr blå kan bara ha en vit
eller röd skjorta, eftersom han som ställde frågan var
vit återstår bara röd skjorta.
Herr vit kan endast ha blå eller röd (vit kan han
inte ha) och eftersom röd är upptagen har han en Blå
skjorta och därför måste herr röd ha en vit skjorta
Av de rätta svaren vi fått har vi lottat ut till följande:
Arb nr Namn
JBK Jackor
56112 Pettersson Åke
50113 Henriksson Lars
JBK Paraply
53601 Viktorsson Lena
72107 Rantamäki Petri
69102 Löfgren Anders
53184 Karlsson Anders
71107 Andersson Jörgen

Avdelning
Grovplåt/varma
Betlinjen
Medpool VP
Delning
Betlinjen
Terminal
Betlinjen

Viktigt vid utlåning
När du skall låna en båt eller släpkärra är det viktigt att
du lämnar 20 kr i jämna pengar,
Vakten har ingen möjlighet att växla,
respektera detta.
Rabatt LED Lampor
Personalföreningen har tillsammans
med illumini AB gjort ett avtal, som
möjliggör att för alla anställda, att till
ett rabatterat pris köpa energisnåla lampor .
Du får 15% i kassarabatt, när du köper Lågenergi och
LED lampor från illumini AB.
Kravet är att uppvisande av ditt timekey kort i kassan.
Rabatten gäller Illumini AB sortiment som finns vid ICA
Kronhallen i Degerfors och ICA i Sandviken Karlskoga.
Detta avtal kommer att börja gälla inom kort, mer info
kommer när det är igång

Vi har överenskommelsen på järnverket
att man får kompensation för den ökade arbetstiden
när man bytte annandag pingst mot nationaldagen.
Den som har en anställning på nationaldagen får
därför insatt extra på sitt kompsaldo 2 tim 18 min.

AGS ersättning
Glöm inte att du har rätt till särskild ersättning om du
är sjuk mer än 14 dagar. Kontakta då Johan

