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جین ،پرسنل فروشگاه

عبدولی پرسنل انبار

شام تأثیرگذار هستید.

شام بعنوان عضو اتحادیه ،همیشه در مرکز توجه ما هستید .ما با هم و کمک یکدیگر کاری
میکنیم که عضویت در اتحادیه برای شام و همکاران تان منفعت داشته باشد .تالش و جدیّت
شام هم برای خودتان ،محل کار تان ،اتحادیه صنفی هن ِدلس و بطور کلی در جامعه تأثیر
گذار است.
اتحادیه صنفی ِ
هندلس در زمینه کار شام تجربیات
طوالنی داشته و می داند چه مواردی دقیقاً برای شام و
همکاران تان ِصدق می کنند .اگر در مورد کار خود یا
رشایط کاری و شغلی سوالی دارید همیشه می توانید
با یک نفر در اتحادیه صنفی ِ
هندلس متاس بگیرید .این
می تواند هر موردی باشد ،از حقوق/دستمزد گرفته تا
دچار شدن به صدمات ناشی از کار ،یا احساس کنید
مورد اذیت و آزار هستید ،ممکن است قرارداد کار شام
فسخ شود یا با رئیس اختالف داشته باشید.
بدون قرارداد  -بدون امنیت
قرارداد دستجمعی را می توان معادل مقرراتی دانست
که اتحادیه صنفی و کارفرما توافق کرده و بایستی
در صنف مربوطه ِصدق کند .اگر قرارداد دستجمعی
وجود نداشته باشد مقررات کارفرما ِصدق می کند.
در اینصورت کارفرمایان می توانند حقوق/دستمزد را
کامالً به میل خود تعیین کرده و به بیمه ها و پول های
فوق العاده کار در ساعات دشوار اهمیتی ندهند.
رشايط عادالنه
از آنجا که قرارداد مربوط به چندین نفر و جمعی
است ،دستجمعی نام دارد .قرارداد .قرارداد بر پایه
مشارکت و حامیت همگان و عضو شدن در اتحادیه
استوار است .در اینصورت اتحادیه بنوبه خود از
کارفرما مطالباتی در مورد میزان حقوق/دستمزد و
رشایط کار مطرح می کند که بایستی در صنف
مربوطه ِصدق کنند.

در قرارداد دستجمعی توافق هایی در موارد زیر
وجود دارد:
•حداقل حقوق/دستمزد پرداختی .در عین حال
برای کارفرما هیچ مانعی وجود ندارد که به شام
حقوق/دستمزد باالتر.ی بدهد.
•آنچه که برای استخدام و فسخ قرارداد استخدام
ِصدق می کند.
•اینکه شام برای اضافه کاری و کار در ساعات
دشوار چه مبلغ فوق العاده ای باید دریافت کنید.
•ساعات کار چگونه بایستی محاسبه و اعالم شوند.
•اینکه چه موقع شام از حق مرخصی با حقوق
برخوردارید.
عالوه بر این قرارداد دستجمعی موارد زیر را
به شام می دهد:
•حقوق بازنشستگی بیشرت.
•بیمه بیامری ،مرگ ،بیکاری ،و صدمات ناشی
از کار.

 10دلیل برای عضویت در اتحادیه صفی هن ِدلس
.1حقوق و دستمزد باالتر.
.2کمک در گرفنت حقوق/دستمزد حق و پول جربانی.
.3پول فوق العاده برای کار در ساعات دشوار
(.)ob-tillägg
.4حفاظت در برابر پایین آوردن حقوق/دستمزد،
هیچکس را منی توان به قبول حقوق/دستمزد زیر
حقوق/دستمزد تابع قرارداد دستجمعی مجبور کرد.
.5کمک حقوقی/قضائی و دریافت مشاوره در مورد
کار شام از طریق محافظت قضائی ما.
.6محیط کار بهرت.
.7آموزش برای اعضاء در مورد حقوق/دستمزد و سایر
حق و حقوقها.
.8بیمه خوب برای اعضاء ،مانند بیمه خانه و حوادث.
.9جربان خسارت مالی هنگام اعتصاب ها و مامنعت
ورود اعضاء به محل کار.
.10ما یک بیمه درآمد عالی داریم که در صورت بیکار
شدن از حقوق/دستمزد شام عالوه بر غرامت
بیکاری از صندوق بیکاری محافظت می کند.
ما کارهای خوبی انجام میدهیم – اما همیشه
می توان بهرت شد.
با کمک شام و همه اعضای اتحادیه صنفی ِ
هندلس
می توانیم بهرت شویم .برای آنکه همکاران شام ،در
واقع متامی صنف کارکنان فروشگاهها و تجارت بتوانید
از رشایط کار و حقوق/دستمزد حتی االمکان خوبی
برخوردار شوید رضوری است که تعداد پُر شامری از
مطالبات ما حامیت کنند .عضویت شام تأثیر
گذار است.
صندوق بیکاری ما
چرا عضو صندوق بیکاری اتحادیه ِ
هندلس نیز نشوید؟
اگر بیکار بشوید این صندوق یک آسایش واقعی برای
شام فراهم می کند.
شام می توانید مطالب بیشرت در مورد عضویت
و مقررات را در وبسایت  handels.seبخوانید
یا  Handels Direktاز طریق شامره تلفن
 0771-666 444متاس بگیرید.

مارتین ،پرسنل انیار

شام حاال می توانید با

Handels Direkt

مستقیامً با شامره

0771-666 444

متاس بگیرید.
 10 2018 HA13027روی کاغذ مناسب برای محیط زیست چاپ شده است.

در  Handels Direktمی توانید در باره مسائل مربوط به عضویت و کار و زندگی کاری
خود مشاوره دریافت کنید .این مشاوره می تواند طیف وسیعی از رشایط استخدام ،حقوق
و دستمزد ،محيط کار ،حق و حقوق و مزایای عضویت تا موارد مربوط به هزینه عضویت
را در بر بگیرد.
شام همه روزهای هفته می توانید با  Handels Direktاز طریق شامره تلفن
 0771-666 444از هر جائی که زندگی می کنید ،متاس بگیرید.

عکسDavid Bicho :

در اینجا می توانید عضو شوید!

 Handels Direktشامره تلفن 0771-666 444

