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Viktigt om Kallelse
Det är många som har frågat hur kallelse fungerar i
vårt avtal, detta gäller:
Om man kontaktas på sin fritid av
arbetsledningen och därmed beordras
ut på icke ordinarie arbetstid får man
kallelseersättning.
Ersättningen är:
Kallelse mellan 06 - 22 på vardagar utbetalas
=155 kr/gång
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Semesterlön
För att tydliggöra angående hur det är med semesterersättningen vill vi förtydliga vad som gäller och även
ge ett exempel:
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.

Vid inställelse i arbete under denna tid utges
ersättning för arbetad tid med minst 2 timmar.

Semestertillägg 1:
Det betalas ut i Aug och är 0,8% av din månadslön för
varje dag du har semester

Kallelse mellan 22 - 06 Lördagar, Söndagar och
Helgdagar utbetalas
= 184 kr/gång

Semestertillägg 2:
Det betalaades nu i Juni och är 0,5% av dina OB och
övriga ersättningar som du tjänade in under
intjänandeåret. (för 20 dagar)

Vid inställelse i arbete under denna tid utges
ersättning för arbetad tid med minst 3 timmar.
Obs: detta sker inte med automatik utan din
arbetsledningen måste fylla i detta för dig
Möten utanför ordinarie arbetstid
När man på sin fritid är med på olika möten skall man
ha sin ordinarie lön samt övertidsersättning.
Man skall ha ersättning för den tid som mötet håller
på, men minst för 2 timmar.
Gäller inte möten/utbildningar i direkt anslutning till
ordinarie skift samt att det inte kan kombineras med
kallelse.
Flytt av semesterdagar
PSC Nordic har en viktig ordersituation och har ett
behov att flytta semesterdagar för några befattningar.
Vi har gjort en överenskommelse att de som gör ett
avsteg från den tidigare förhandlade huvudsemestern
och flyttar semesterdagar får en extra kompensation
på 1.133 kr per flyttad semesterdag.
Du har Reseskydd från JBK
I den hemförsäkring som Jbk har
ingår ett reseskydd som innebär
att du och din familj är försäkrade
under resans första 45 dagar.
Försäkringen gäller i hela världen
för stöld och vissa andra skador på ditt resgods.
Glöm inte att spara alla kvitton.

Exempel

Aktuell Månadslön
OB under året
Övertid under året

26 500
48 000
7 000

0,8 % av månadslönen
0,5 % av rörliga tillägg
Månadslönen innebär
Total semlön

Per dag
212
275
1 219
1 706

25 dagar
5 300
6 875
30 475
42 650

JBK under semestern
Eftersom det kan hända hel del inom företaget och att
det är oroligt i Europa har vi inom Jbk en bevakning
på det.
Om det sker saker inom koncernen så uppdaterar vi
vår hemsida med information. www.jbk.se
JBK-Presentkort
De som har varit på ett klubbmöte hösten 2011 och
våren 2012 kan hämta sitt eget presentkort på JBK
Presentkortet måste hämtas
på JBK mellan 25 juni - 4 Juli

Trevlig Sommar
Eftersom detta är sista Metallaktuellt före
semestern så vill vi passa på att önska
alla en skön semester.

