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Händer i företaget
Vår lön kontakt Anna-Lena Flodström har valt att gå
vidare som Timekey konsult. Ersättare är Torbjörn
Nordin tidigare arbetat på HR Nyby.
Enligt Roeland Baan har vi kommit halvvägs när det
gäller att nå visionen 2020. Utfallet på det arbete som
är utfört för att nå visionen 2020 har resulterat i att vi
nästan har halverat våra skulder.
Outokumpu håller stark fokus på säkerhet.
Säkerhet, kvalitet och produktivitet gå hand i hand.
Cem vår nya platschef har nu börjat och vi har höga
förväntningar på honom. Han har en del utbildningar
som krävs för hans nya roll. Cem vill se ett bra
samarbete mellan chefer och operatörer.
QP Operation organisation
Vi fackliga har kontinuerliga möten med företaget
gällande den nya organisationen.
När organisationen är färdig och förhandlad kommer
företaget att informera om det nya upplägget.
IF Metall
I höst kan vi få en högerregering som lagstiftar om
sänkta lägstalöner – ned till 70 procent av dagens
nivåer.
Alliansen och SD vill även att politikerna ska försämra
turordningsreglerna i LAS
För IF Metall är det här fullständigt oacceptabelt .
PERSONALSTIFTELSEN
ERNST ODELBERGS
UTBILDNINGSFOND

Det är dags att söka bidrag för
Vårterminen 2018.
Ansökan skall vara inlämnad till JBK expedition
senast torsdag 7 juni.
Lia
Inventering och storstädning av Lia är nu utfört. Det
finns ett behov av in skaffning av div. inventarier.
Men från och med nu tas bokningsstopp bort.
Sommarpresent
Vi har inskaffat en sommarpresent till
alla medlemmar i JBK.
Från och med 18 Juni t.om 4 Juli
hämtas denna
personligen på JBK expedition.
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Problem gällande sparade semesterdagar/lön
Företaget har valt att outsourca lön avdelningen.
Denna förändring skedde i december 2017 och än
idag har våra medlemmar problem med sina
lönebesked, semesterdagar mm.
Har ni några frågor gällande fel på era besked
hänvisar vi er till HR för vi kan tyvärr inget göra i
dessa frågor på JBK.
Semesterdagar
Man får endast spara 5 semesterdagar per år.
Har man fler än 5 dagar vid ny semesterperiod
betalas överskjutande ut i pengar.
Man får ha max 25 dagar sparade.
Outokumpu Trampet
Outokumpu och personalföreningen kommer att
anordna familjeaktiviteten cykeltur eller gå lunka löp
Lördag 30 Juni.
Start 09:00-09:30
Plats Träningsverket
Sista anmälningsdag 20/6 till Stisse.
Efter målgång kommer det att serveras fika, frukt, korv
och bröd på träningsverket.
Nationaldagen
Den som är anställd på nationaldagen
får i sin tidsbank 2 tim och 18 min som
kompensation för bytet av helgdag.
För att få detta ska man vara anställd på nationaldagen. De som arbetar i kontinuerlig skiftgång får ingen
kompensation, då de inte får en längre årsarbetstid.
Sommarvikarier/sommarpraktikanter
Företaget kommer att ta in 25 sommarvikarier.
Det innebär att de ska gå in på olika befattningar på
avdelningarna.
Dessutom kommer företaget att under en månad ta in
10 sommarpraktikanter. Dessa kommer att arbeta
med vår yttre miljö.

KLUBBMÖTE
Torsdag den 14 Juni
Folkets Hus kl 14.30
På dagordningen finns bl.a
 Beslut om årets löneavtal
 Aktuellt personal läge
 Händer i koncernen
Alla välkomna.
För den som närvarar på sin fritid
gäller lön enligt utvecklingsavtalet

