PERSISK

HA13036-1104

( Handels Direktسندیکای		
هندلس مستقیم)
– مشاوره شخصی به شما
چرا کار را پیچیده کنیم؟ ما کار را ساده میکنیم 		
بدون آنکه کیفیت کار و خدمات افت کند			 .
گذشته از آنکه محل زندگی شما در کجای کشور باشد
میتوانید از طریق یک شماره تلفن با ما تماس بگیرید
0771-666 444
همه روزهای عادی هفته ،از ساعت  ۸تا ۱۸
به  Handels Direktخوش آمدید

اتحادیه کارکنان فروشگاهها ™هندلس™

handels.se

 ۱۰دلیل برای عضو شدن در هندلس
 .۱دستمزدهای عادالنه و شرایط مناسب در محل کار.
 .۲کمک به منظور دریافت دستمزد و مزایای مناسب.
 .۳دستمزد اضافه کاری در ساعات غیر عادی (اضافه کاری ساعات غیر عادی
”او .ب)”.
 .۴کسی وجود دارد که بر اوضاع آگاهی و نظارت دارد و میتواند با کارفرما
مذاکره کند.
 .۵کمک حقوقی و مشاوره در مسائلی که مربوط به کار است ،از طریق حمایت
حقوقی.
 .۶بهبود محیط کار.
 .۷آموزش دادن به اعضا در زمینه دستمزدها و حقوق قانونی.
 .۸بیمههای خوب مسکن و حوادث برای اعضا.
 .۹کمک مالی در هنگام اعتصاب و ممانعت کارفرما از به سر کار رفتن.
 .۱۰بیمه درآمد سندیکای هندلس که دستمزد شما را افزون بر کمک هزینه بیکاری در
صندوق بیکاری تأمین میکند.

شما تفاوت ایجاد میکنید
شما به عنوان عضو سندیکا پیوسته در کانون توجه ما هستید .ما به کمک همدیگر
کوشش خواهیم کرد و ترتیبی خواهیم داد تا عضویت به سود شما و همکاران شما
باشد .فعالیت متعهدانه شما برای خودتان ،محل کارتان” ،هندلس” به عنوان یک
سازمان سندیکائی و کلیه جامعه تفاوت ایجاد خواهد کرد.
سندیکای هندلس تجربه دیرینهای درباره حوزه شغلی شما
دارد و میداند که شرایط شما و همکاران شما چگونه
است .اگر پرسشی درباره کار یا زندگی شغلی دارید،
پیوسته میتوانید با یک نفر در هندلس تماس بگیرید .این
پرسشها ممکن است درباره مسائلی مانند دستمزد ،دچار
شدن به آسیبهای در حین کار ،مورد اذیت و آزار قرار
گرفتن ،خطر از دست دادن شغل و یا اختالف با کارفرما
باشد.

بدون قرارداد – بدون امنیت

قرارداد دستجمعی میتواند معادل مقررات جاری باشد که
سندیکا و کارفرما پیرامون آن به توافق رسیدهاند و آن
مقررات در آن حوزه شغلی معتبر خواهد بود .اگر قرارداد
دستجمعی وجود نداشته باشد ،مقررات کارفرما معتبر
خواهد بود .در آن صورت کارفرماها خواهند توانست
کامالً بر اساس خواست خود میزان حقوقها را تعیین کنند
و موضوع بیمهها و اضافه دستمزد در ساعات غیر عادی
را کامالً به کناری نهد.

شرایط عادالنه

از آنجا که این قرارداد شامل افراد بسیاری است ،یعنی
دستجمعی است ،قرارداد دستجمعی نامیده میشود .چنین
قراردادی مبتنی بر آنست که همه پشت آن باشند و عضو
سندیکا باشند .در آن صورت هندلس نیز میتواند
خواستهای خود را نسبت به کارفرما مطرح کند و
پیرامون دستمزدها و شرایط کاری حاکم بر حوزه شغلی با
کارفرما مذاکره کند.

با قرارداد دستجمعی توافقاتی در این زمینهها پدید
میآید:

•
•

•
•
•

حداقل دستمزد میتواند پرداخت شود .اما هیچ مانعی
وجود ندارد که کارفرما دستمزد بیشتری به شما
بپردازد.
مقررات و موازینی که در هنگام اخراج و استخدام
معتبر است.
میزان اضافه دستمزد شما در هنگام اضافهکاری و کار
در ساعات غیر عادی.
نحوه محاسبه ساعات کار و برنامهریزی آن.
چه هنگامی حق برخورداری از مرخصی با حقوق یا به
اصطالح اجازه مرخصی وجود خواهد داشت.

افزون بر این قرارداد دستجمعی این چیزها را هم به
شما میدهد:
• مستمری بازنشستگی باالتر
• بیمه بیماری ،بیمه مرگ ،بیمه بیکاری و بیمه در
صورت آسیب دیدن در حین کار.

ما کارهای مثبتی انجام میدهیم ،اما پیوسته میتوانیم بهتر
شویم .ما با کمک عضویت شما و همه دیگر عضوهای
سندیکای هندلس این کارها را انجام میدهیم .برای آنکه
شما ،همکاران شما و عمالً همه افراد در حوزه شغلی شما
از شرایط کاری و دستمزد هر چه بهتری برخوردار شوند،
ضروری است که ما که چنین درخواستهائی را مطرح
میکنیم پرشمار باشیم .عضویت شما تفاوت ایجاد میکند.

در اینجا نمونهای از مزایائی که دو
دستجمعی به دست میآورند.
کارگر انبار ،میکه
میکه در یک انبار کار میکند و دستمزد وی 134.14
کرون در ساعت است ،و به این ترتیب دستمزد ماهیانه
وی  23,340کرون است .او تمام وقت کار میکند و دو
شیفته کار میکند .هفته  ۱از ساعت  06.00تا ساعت
 14.30و در هفته دوم از ساعت  14.30تا ساعت
 .23.00در طول سال و در زمانی که موقتا ً کارهای
زیادی وجود داشته باشد ،میکه سه بار شنبهها کار خواهد
کرد.
ارزش قرارداد دستجمعی میکه نزدیک به 83,200
کرون در سال است.
ارزش ساالنه
افزایش دستمزد ۲۰۱۱
اضافه دستمزد در ساعات غیر عادی و شیفت

40,000

نوع شیفت و کاهش ساعات کار

14,700

قرارداد بازنشستگی

13,800

سایر حق بیمهها

3,600

دستمزد اضافهکاری

3,200

مرخصی با حقوق

2,800

		

شخصی که در عکس دیده میشود ،عضو سندیکای هندلس است اما نمونه ”میکه” یک نمونه کلی است و این نام ساختگی است.

صندوق بیکاری ما

5,100

83,200

چرا در صندوق بیکاری سندیکای هندلس عضو نشوید؟ این عضویت امنیت با اهمیتی را در هنگام بیکاری به شما میدهد.
هنگامی که شما عضو سندیکای هندلس میشوید ،یک درخواست عضویت در صندوق بیکاری سندیکای هندلس نیز به
آدرس شما فرستاده میشود .اگر برای تغییر عضویت خود از یک صندوق بیکاری دیگر به صندوق بیکاری سندیکای
هندلس نیاز به کمک داشته باشید ،بدیهی است که ما میتوانیم در این زمینه به شما کمک کنیم.

تن از عضوها با قرارداد
لیندا ،استخدام شده در یک فروشگاه
لیندا در یک فروشگاه کار میکند و دستمزد وی 128.93
کرون در ساعت است ،و به این ترتیب دستمزد ماهیانه
وی  21,400کرون است .او تمام وقت کار میکند .در
برنامه کاری او دو بار در هفته کار در غروب و یک هفته
در میان نیز یک بار کار در غروب شنبه یا یکشنبه نیز
وجود دارد.
ارزش قرارداد دستجمعی لیندا نزدیک به  75,000کرون
در سال است.
ارزش ساالنه
افزایش دستمزد ۲۰۱۱

6,000

اضافه دستمزد در ساعات غیر عادی

49,400

قرارداد بازنشستگی

13,300

سایر حق بیمهها

3,400

دستمزد اضافهکاری
مرخصی با حقوق
		

شخصی که در عکس دیده میشود ،عضو سندیکای هندلس است اما نمونه ”لیندا” یک نمونه کلی است و این نام ساختگی است

برای خواندن اطالعات بیشتر درباره عضویت و مقررات مربوطه ،به  handels.seمراجعه کنید و یا
”هندلس مستقیم”  Handels Direktتماس بگیرید (.)0771-666 444

2,700
74,800

وت
تفا اد
ایج دن
کر

با هم قدرتمندیم

تفاوت ایجاد کردن

