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Twoja przynależność
się liczy.
Nasi członkowie są dla nas najważniejsi. Pomagamy sobie
nawzajem i dbamy o to, aby członkostwo opłacało się Tobie
i Twoim kolegom z pracy. Twoje zaangażowanie przynosi
wyraźne korzyści dla Ciebie, Twojego miejsca pracy,
związku zawodowego Handels i całego społeczeństwa.
Handels posiada wieloletnie doświadczenie
w Twojej branży i wie, co jest ważne dla
Ciebie i Twoich kolegów z pracy. Zawsze
możesz się skontaktować z którymś z przedstawicieli związku Handels, jeśli masz
pytania dotyczące pracy czy życia zawodowego. Możesz zgłaszać wszystkie sprawy,
od wynagrodzeń po wypadki przy pracy,
jeżeli czujesz się ofiarą szykanowania, jeżeli
grozi Ci zwolnienie z pracy albo wdałeś się
w spór z szefem.
Bez układu zbiorowego nie ma
bezpieczeństwa
Układ zbiorowy pracy można porównać do
zasad gry, które zostały uzgodnione między
związkami zawodowymi a pracodawcą
i które mają obowiązywać w całej branży.
Jeżeli nie ma układu zbiorowego pracy,
to obowiązują zasady narzucone przez
pracodawcę. Pracodawcy mogą wówczas
ustalać wynagrodzenia według własnej woli,
ignorując ubezpieczenia i dodatki z tytułu
niedogodnych godzin pracy.
Sprawiedliwe warunki
Ponieważ układ dotyczy wielu osób
– zbiorowości – nazywany jest układem
zbiorowym pracy. Idea ta opiera się na tym,

że wszyscy wstępują do związku. Dzięki
temu związek zawodowy Handels może
stawiać wymagania pracodawcom i negocjować wynagrodzenia oraz warunki pracy,
które mają obowiązywać w całej branży.
Układ zbiorowy pracy zawiera
uzgodnienia dotyczące:
• minimalnej płacy, jaką należy wypłacić
pracownikowi. Natomiast nic nie stoi na
przeszkodzie, aby pracodawca wypłacał
Ci wyższe wynagrodzenie.
• zasad obowiązujących przy zatrudnieniu
lub zwolnieniu z pracy.
• dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych lub w niedogodnych godzinach
pracy.
• sposobu rozliczania czasu pracy i jego
organizacji.
• przypadków, w których masz prawo do
płatnego dnia wolnego od pracy, tak zwanego urlopu na żądanie.
Ponadto układ zbiorowy pracy
zapewnia Ci:
• wyższą emeryturę.
• ubezpieczenia w razie choroby, śmierci,
bezrobocia i gdy doznasz urazu w pracy.

10 powodów, aby wstąpić do związku Handels
1. Wyższe wynagrodzenie.

2. Pomoc w uzyskaniu odpowiedniej płacy
i dodatków.
3. Dodatek za pracę w niedogodnych
godzinach pracy.

4. Ochrona przed dumpingiem płacowym
– nikogo nie wolno zmuszać do przyjęcia
wynagrodzenia niższego niż przewiduje
układ zbiorowy pracy.
5. Doradztwo i pomoc prawna w zakresie ochrony prawnej wykonywanej przez
Ciebie pracy.
6. Lepsze warunki pracy.

7. Szkolenia dla członków dotyczące wynagrodzeń i praw.
8. Korzystne ubezpieczenia dla członków
związku, takie jak ubezpieczenie domu
i ubezpieczenie wypadkowe.

9. Rekompensata finansowa w razie strajku
i lokautu.

10. Nasze doskonałe ubezpieczenie dochodów, które oprócz funduszu dla bezrobotnych
zabezpiecza Cię w razie bezrobocia.

Robimy wiele dobrych rzeczy,
ale zawsze możemy robić wszystko
lepiej.
Jest to możliwe dzięki pomocy Twojej
i wszystkich innych członków związku
Handels. Po to, aby zapewnić Tobie samemu
i Twoim kolegom z pracy, czyli faktycznie
całej branży, jak najlepsze warunki pracy
i wynagrodzenia, konieczne jest poparcie
naszych żądań przez jak największą liczbę
osób. Twoje członkostwo się liczy.
Nasz fundusz dla bezrobotnych
Dlaczego by nie przystąpić od razu do funduszu dla bezrobotnych, który prowadzi
związek Handels? Fundusz zapewnia Ci
ważne zabezpieczenie w razie utraty pracy.
Więcej informacji na temat członkostwa
i obowiązujących zasad znajdziesz na stronie
handels.se, możesz też zadzwonić do Handels
Direkt pod numer telefonu 0771-666 444.
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W Handels Direkt otrzymasz osobiste porady w kwestiach
dotyczących Twojego członkostwa, pracy i życia zawodowego.
Mogą to być sprawy związane z warunkami zatrudnienia,
wynagrodzeniem, warunkami pracy, prawami i korzyściami
wynikającymi z członkostwa. a także pytania dotyczące składki
członkowskiej.
Z Handels Direkt możesz skontaktować się we wszystkie dni
powszednie pod numerem 0771-666 444, niezależnie od tego,
gdzie mieszkasz.
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Tutaj możesz zostać członkiem!
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Teraz możesz
skontaktować się
z Handels Direkt
pod numerem
0771 - 666 444
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