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Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Omplaceringarna
är klara!
Efter en längre tids förhandlingar är nu omplaceringarna från Monteringen, Material och andra övertaliga klara. Alla utom en handfull
har nu fått sin placering på de övriga avdelningarna. Alla kommer
att få besked vart de placerats under tisdagen.
Samtidigt erbjuds ett tiotal en förlängd anställningstid till slutet av
september.
Ett stort pussel
Att bemanna fabriken efter semestern har varit ett stort och
svårt pussel. Luckorna efter alla
som kommer att lämna fabriken
ska fyllas och närmare 250 personer ska få ny arbetsuppgifter
och utbildas för detta.
Förutsättningarna har ändrats under förhandlingens gång. Det har
gjort det svårt att få den sista biten
på plats.
Parterna har lagt ner mycket tid på
att säkerställa en så korrekt hantering som möjligt. Utgångspunkten har varit två; dels företagets
bemanningsplaner för respektive

avdelning och dels avtalet om omplacering/omflyttning som parterna tecknat för ett antal år sedan.
Metod
Avtalet om omplacering och omflyttning reglerar att omflyttning
ska ske i första hand frivilligt och
andra hand efter anställningstid
och kompetens. Det har inneburit
att de med längst anställningstid
har prioriterats vad gäller önskemål om ny placering.
Undantag
Ett antal undantag har gjorts med
stöd av läkarintyg där man fått en
annan placering.

Strul på hemsidan!
Under förra veckan så kraschade
Metallklubbens hemsida, och det
fanns inga möjligheter att lägga
ut nyheter eller att läsa dem. Det
är nu åtgärdat.
I början av förra havererade nyhetsflödet på metallklubbens hemsida.
Vi har under förra veckan arbetat

Ej placerade
I dagsläget finns det 5-10 personer med speciella behov som inte
varit möjliga att placera. Dessa
kommer att få sin nya placering
så snart det är möjligt.
Förlängning
Ett antal personer från montering
och material kommer inte att ha
möjlighet utbilda sig för de nya arbetsuppgifterna innan den 10 juli.
På grund av detta kommer ett tiotal anställda att erbjudas en förlängning av anställningen fram till
slutet av september. Erbjudande
om förlängning kommer att ske i
turordning enligt den fastställda
återanställningslistan.
med att åtgärda detta. I dagsläget
ser det ut som vi har löst problemen.
Dessutom har ett stort antal sidor
uppdaterats och är nu aktuella.
Bland annat så är nu alla Trycket
som vi publicerat 2014 och 2015 utlagda som PDF-filer på hemsidan.
Gör gärna ett besök på hemsidan
- volvoklubben.se

