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Semesterbonus
Inom varmplåt har man behov att utföra produktion
vissa dagar under semestern.

Nationaldagen
För några år sedan avskaffades annandag
pingst då införande av nationaldagen blev
helgdag.
Detta påverkade inte arbettidsmåttet.
Det innebär att den som är anställd på nationaldagen
får i sin tidsbank 2 tim och 18 min som kompensation
för bytet av helgdag.
Men för att få detta ska man vara anställd på
nationaldagen.

Det är ansvarig chef som beslutar om vilka befattningar och vilket behov som finns.
Då har man gjort upp att personer som jobbar får en
semesterbonus.
Nu har även PC-Nordic gjort en liknande uppgörelse
men med lite annorlunda regler som man lokalt har
gjort upp om.

De som arbetar i kontinuerlig skiftgång får ingen
kompensation, de får inte längre årsarbetstid.

Kräftfiske ”Letälven vid Agsjön”
Personalföreningen arrangerar utlottning till kräftfiske
i Agsjön. Datum 25 Augusti.

Personalläget

För att vara med på utlottningen av fiskeplatser ska
anmälan göras senast 7 juli till Palle Hansen 47199.

Vi är idag 394 metallare och vi har ett antal vakanser
som bilden visar.
På intranätet kan man nu läsa om några lediga jobb
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som annonseras.
Det är viktigt att den som vill byta arbete passar på
nu när det finns vakanser.
Vi kommer att få rekrytera externt.

Kollektivavtalet
Vi har nu fått det nya centrala avtalet den
röda boken.
Vill ni ha ett exemplar så är ni välkomna till
JBK expedition.

Fritidsguiden
Utspridda över hela landet ligger
natursköna semester- och
fritidsmiljöer som IF Metall erbjuder
medlemmarna i klubben.
I Fritidsguiden kan du läsa om alla
anläggningarna.
Du kan läsa mera på vår hemsida.

Personalföreningen kommer sedvanligt
att se till att alla som är på fiskeplatserna
får grillad hamburgare eller korv samt
godis till barnen.
Du har Reseskydd från JBK
I den hemförsäkring du har via JBK ingår 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. Även ansvars- överfallsoch rättsskyddet följer med dig på
resan.
Om du skulle råka ut för ett olycksfall anmäl det och
spara alla kvitton.
Externa firmor
Vi anser att hanteringen inte fungerar med MBL när
företaget tar in externa företag.
Alla MBL frågor angående tjänsteköp ska från 1 augusti hanteras av JBK, inte av driftchef och kontaktman.
Det nya innebär att företaget måste MBL informera i
god tid.
JBK under semestern
Vi har ingen bemanning på Jbk under veckorna
29-30-31 men om det sker saker inom koncernen så
uppdaterar vi vår hemsida med aktuell information.
Trevlig Sommar
Eftersom detta är sista Metallaktuellt före
semestern vill vi passa på att önska alla en
skön semester.

