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Fark yaratıyorsunuz
Bir üye olarak bizim için, her zaman ilgimizin odak noktasını
oluşturmaktasınız. Sizin de yardımlarınızla, üye olmanın siz ve iş
arkadaşlarınız için kazançlı bir hale gelmesini sağlamaya çalışmaktayız.
Katılımınız, sizin için olduğu kadar, işyeriniz, bir sendikal kurum
olarak Handels ve de toplum genelinde bir fark yaratmaktadır.

Handels sizin dalınızda uzun bir
deneyime sahiptir. Bu nedenle, siz
ve iş arkadaşlarınız için tam olarak
hangi kuralların geçerli olduğunu
iyi bilmektedir. İş ve iş hayatına dair
sorularınız varsa her zaman Handels
çalışanlarından biri ile iletişime
geçebilirsiniz. Sorularınız maaşlarla
ilgili olabildiği gibi, iş kazası,
işinizi kaybetme tehlikesi ile karşı
karşıya bulunma ya da müdürünüzle
anlaşmazlığa düşmüş olmanız gibi
konuları da içerebilir.
Sözleşme yoksa – güvenlik
de yoktur
Toplu sözleşme, sendika ve işverenin
beraberce anlaşarak saptadıkları,
o dalda geçerli olacak oyun kuralları
olarak düşünülebilir. Eğer toplu
sözleşme yoksa sadece işverenin
koyduğu kurallar geçerli demektir.
İşveren bu durumda istediği aylığı
verebilir ya da sigorta ödeneklerini ve
normal iş saatleri dışı fazladan çalışma
için ödeme yapmayı kesebilir.
Eşit koşullar
Sözleşme bir çok insan için – bir
topluluk için – geçerli olduğundan,
toplu sözleşme adı verilir. Bu, herkesin
biribirini desteklemesi ve üye olmasını
gerektirir. Ancak o zaman Handels,
o dalda hangi maaş ve çalışma
koşullarının geçerli olacağına dair
işverene şart öne sürebilir.

Toplu sözleşme ile üzerinde
anlaşmaya varılan konular:
• ödenbilecek en düşük maaşın
ne olacağı. Buna karşın işverenin
size daha yüksek ücret ödememesi
için bir engel yoktur.
• işten çıkarılma yada işe alınma
durumlarında hangi kuralların
geçerli olduğu.
• çalışma saatlerinin, normal çalışma
saatlerini aşması ve fazladan çalışma
durumlarında yapılacak ödemenin
ne olacağı.
• çalışma saatlerinin nasıl hesaplanıp
ödeme yapılacağı.
• paralı izne ne zaman hak kazanıldığı.
Bunların dışında toplu
sözleşmenin size sağladığı
• daha yüksek emeklilik.
• hastalık, ölüm, işsizlik ve iş kazası
sigortaları.
İyi işler yapıyoruz – ama her zaman
daha iyisi yapılabilir. Bütün bunları,
sizin ve diğer Handels üyelerinin
yardımlarına borçluyuz. Sizin ve iş
arkadaşlarınızın, kısaca tüm branşın,
mümkün olduğunca yüksek maaş ve
daha iyi şartlar elde edebilmesi için,
öne sürdüğümüz koşulların ardında
duranların çok olması bir gerekliliktir.
Bu nedenle sizin üyeliğiniz fark yaratır.

Handels’e üye olmak
için 10 neden
01. Maaşların daha adil hale
gelmesi ve daha uygun
çalışma koşulları elde etme.
02. Doğru aylık ve ek ödenekler
için yardım.
03. İş ve normal çalışma saatleri
dışında fazladan çalışma
için ödenek.
04. Geçerli olan kuralları bilen,
isverenle tartışmaları yürü
tebilecek biri.
05. Kurumumuza ait yasal
güvence sistemi aracılığıyla,
iş ile igili konularda hukuki
yardım ve danışmanlık.
06. İş yerinde daha iyi çalışma
koşulları.
07. Aylık ve haklarla ilgili olarak
üyelerin eğitimi.
08. Ev ve kaza sigortası gibi,
uygun fiyatlı üye sigortaları.
09. Grev ve lokavt durumlarında
ekonomik yardım.
10. İşsizlik durumlarında genel
işsizlik ödeneği dışında
aylığınızı korumanızı sağlayan,
kendi gelir sigortamız.
Handels’in kendi işsizlik sigortası
Neden Handels’e ait işsizlik
sigortasına da üye olmayalım?
Bu sigorta işsizlik durumlarında
size önemli bir güvence sağlar.
Üyelik ve kurallar hakkında bilgiyi
handels.se adresinden edinebilir
veya Handels Direkt (0771-666 444)
ile irtibata geçebilirsiniz.
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Artık Handels
Direkt’e şu
numaradan
ulaşabilirsiniz:
0771-666 444
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Handels Direkt’te üyeliğiniz, işiniz ve iş hayatıyla ilgili konularda
kişisel tavsiyeler alırsınız. Bu tavsiyeler istihdam koşulları, maaşlar,
iş ortamı, haklar ve üyelik avantajlarından üyelik ücretinize kadar
her konuda olabilir.

