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Bemanning
Vi har haft en genomgång över bemanningsplanerna
och vilken organisation vi skall ha på Metallsidan.
Nu när vi har en gemensam kartbild är vi överens att
vi skall ska justera våra bemanningsplaner inom
varmplåt och fylla upp de vakanser vi har innan det
blir nyanställningar.
Tidigare har vi annonserat de vakanser som varit men
vi har kommit överens att de aktuella befattningarna vi
har, inte kommer att annonseras internt.
Vi ser att det kommer att bli en Fia med knuff om vi nu
tillämpar att allt skall annonseras,
(när någon får en ledig befattning, uppstår det en ny
vakans som måste annonseras osv) och vi blir inte
klara med vakanstillsättningar förrän tidigast i okt-nov.
För att skynda på att vakanserna blir tillsatta så fort
som möjligt vill vi att om någon önskar byta befattning,
ska man kontakta personalavdelningen senast
fredag 8:e juli.

Kräftfiske ”Letälven vid Agsjön”
Personalföreningen kommer att arrangera
kräftfiske i Agsjön vid två tillfällen i år.
Datum för dessa är:
 Fredagen 26 augusti kl. 15:00-21:00
 Fredagen 09 september. kl. 15:00-21:00
Anmälan görs per telefon, post eller e-mail till
Leif Grönberg, Fredrik Elg eller P-O Linder
senast 2016-08-19
Anmälan skall innehålla anställningsnummer, namn,
avdelning, båt eller landplats och vilket tillfälle man
avser att fiska. (Obs! Endast möjligt att vara med vid
utlottning för ett datum)
De som inte fiskar, kan alltid ta en grillad hamburgare
eller korv som personalföreningen står för, samt
godis till barnen.
Metall fritid
Inom IF Metall finns det olika
semester- och fritidsanläggningar
som du och din familj kan boka till
medlemspris.
På Jbk hemsida kan du hitta en
katalog vad som finns för olika
medlems erbjudanden i Sverige,
Danmark och Italien.
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Bemanningsplaner
På Metallsidan är vi just nu 421 personer anställda av
dessa är det 28 sommarvikarier.
Samtidigt har vi 15 personer från Manpower inhyrda
samt 2 från ett annat bemanningsföretag.
De bemanningsplaner som är förhandlade är dessa:
Avdelning
Bem.Plan
Sliphall
30
Centralförråd
4
Industri underhåll
37
Grovplåt
52
Delning
60
Betlinjen
44
Terminalen
19
Höglager
31

Avdelning
Bem.Plan
Kvalitetskontroll
14
LP-Produktion
44
LP-Underhåll
13
Storfors
7
Bevakning
5
Metall
3
Psc Nordic
32

Trekampen
Personalföreningen är med och sponsrar Trekampen
den 27 augusti tillsammans med Träningsverket.
Tanken är att man på olika avdelningar eller inom
företaget kan få ihop ett lag som består av 3 personer
som kan vara med i aktiviteten.
Start från Träningsverket.
1/ Gå, Lunka, Löp
Första växling vid Stora Valla skolan - Zongatan
2/ Kanotpaddling
Andra växling gamla Brandstationen, Bruket
3/ Cykling
Målgång vid Träningsverket
Sänd in Laget anmälan med namn på laget,
deltagarna och telefon nummer..
Anmälan sker till Stisse Ekman, tfn 47445 och skall
vara inne senast den 18/8.
Händer ”Under semestern”
Om du har skadat dig under semestern
är det viktigt att du sparar alla kvitton för
de utlägg du haft och när du kommer
tillbaka kontaktar du Ann-Sofie 47199.
Du kan även vid andra försäkringsärenden vänder dig direkt till Folksam
på telefon 0771-960 960.
(men berätta då att du kommer från JBK)

