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Bezpieczeństwo dzięki
układowi zbiorowemu!
Zlikwidować różnice w wynagrodzeniach!
Więcej pieniędzy dzięki układowi zbiorowemu!
Przykładowy operator zakładu (stawka godzinowa):
układ zbiorowy NGG przemysł mleczarski
wschód: 18,72 euro
Sachsenmilch (średnia 3 przedziału płacowego):
15,74 €
Różnica w wynagrodzeniu 19% = 515€ na miesiąc
Ile zarabiasz?
Przykładowe laboratorium (stawka godzinowa):
NGG układ zbiorowy przemysł mleczarski
wschód: 19,10 €
Sachsenmilch (średnia 3 przedziału płacowego):
15,74 €
Różnica w wynagrodzeniu 21% = 581€ na miesiąc
(miesięczne wynagrodzenie za 40-godzinny tydzień pracy)
—> więcej grup na następnym ulotce

Korzystny układ zbiorowy!
Dodatki, premie świąteczne, dni wolne na spotkania osobiste i inne świadczenia - takie wypłaty istnieją już w Sachsenmilch. Porównanie z układem zbiorowym dla wschodniego przemysłu
mleczarskiego, który obowiązuje w wielu mleczarniach i serowarniach w nowych krajach związkowych, pokazuje: Różnice nie są duże. Dlatego
najlepiej jest zabezpieczyć to prawnie w układzie
zbiorowym!

Straszenie nie ma zastosowania!
Tu i ówdzie mówi się, że korzyści te mogą zostać
ponownie odebrane, jeśli NGG stanie się bardziej

aktywne w przedsiębiorstwie.
Ale czy nie powinien skończyć
się czas, kiedy chodzimy po
firmie ze spuszczoną głową?
Czy chcemy być nadal
szantażowani, czy też chcemy
bezpieczeństwa prawnego
poprzez układ zbiorowy?

Układ zbiorowy pracy czyni atrakcyjnym!
Dobre płace i warunki pracy dla pracowników,
którzy już tam są i dla nowych osób.
Dla perspektywy w Sachsenmilch!

Kiedy nadszedł czas?
Kiedy, jeśli nie teraz? Nie może być tak dalej z
płacami, 12-godzinnymi zmianami i pracą w weekendy.
Müllermilch stoi teraz w obliczu radykalnej zmiany. Następuje zmiana personalna na czele
firmy.
W obszarze rokowań zbiorowych dla wschodniego
przemysłu mleczarskiego, NGG negocjuje
obecnie skrócenie godzin tygodniowych pracy do
38 godzin.

Taryfa jest tylko aktywna!
Kiedy dołączy Sachsenmilch? To jest w naszych
rękach. Jeśli jesteśmy silni i mamy wystarczająco
dużo członków związków zawodowych w firmie,
możemy to zrobić.
Największa lokalizacja mleczarni na Wschodzie nie może być
nadal pomijana.
Wielu innych wytyczało drogę.
Kiedy to nastąpi?

NGG + Rada Zakładowa
muszą

stanowić
silny zespół!
Rada zakładowa

Związek zawodowy NGG

reprezentuje interesy i prawa pracowników,
zapewnia przestrzeganie przepisów
ochrony prawnej, np. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy
dotyczące czasu pracy, ochrona zdrowia,
ma prawo do współdecydowania o organizacji czasu pracy (np. harmonogramy
zmian), organizacji warunków pracy,
planów urlopowych i wielu innych.

wspiera i doradza radzie zakładowej,
ustala ramy czasu pracy (tygodniowy czas
pracy) i poziomu wynagrodzeń poprzez
układy zbiorowe,

doradza i reprezentuje swoich członków w
sprawach z zakresu prawa pracy (bezpłatna
ochrona prawna).
Każdy członek związku ma prawo w każdej
chwili rozpowszechniać w zakładzie związkowe materiały informacyjne.

Jest to możliwe również w Sachsenmilch.

Jeśli wyruszymy razem!
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