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Medlemstidning för Verkstadsklubben vid Volvo Umeverken

Visstidsanställningarna
förlängs till årets slut!
Efter en lång process från företagets sida
så kom idag det positiva beskedet att de
visstidsanställda erbjuds en förlängd
anställning till årets slut.
Ett antal frågetecken finns ännu att reda
ut det gäller bland annat hur semesterperioden ska hanteras.
330 visstidare
Vi har idag 330 visstidsanställda inne på fabriken. De erbjuds nu en förlängd anställning till
den 31 december 2011.
60 tillsvidareanställs
De 60-tal visstidare som uppnår 12 månaders
anställning före semestern erbjuds en tillsvidareanställning när de uppnått 12-månadersgränsen.
Många uppnår 12 månader
Strax efter semestern så uppnår ett större antal
12 månaders anställning och kommer då att
erbjudas tillsvidareanställning. I augusti är det
drygt 40 som har arbetat i 12 månader och i
september är det cirka 60 st.
Från klubbens sida har vi begärt att företaget
ska erbjuda dessa tillsvidareanställning redan före semestern, det vore ett bra semesterbesked. Den frågan är ännu inte avgjord och
vi återkommer senare från klubben sida.

Villkoren under semestern
Frågan om villkoren under semestern är ännu
inte slutligt avgjord, men det sannolika är att
samma villkor som gällde förra semestern kommer att gälla i år.
Klubbens kommentar
Det är ett positivt besked som många av visstidarna har väntat på. Det är bra att det kommer
nu, mer än två månader innan den nuvarande
visstidsanställningen upphör.

Den senaste informationen hittar Du på metallklubbens hemsida: www.volvoklubben.se

VAT de närmaste
veckorna!
Programnivåerna för den
närmaste perioden är nu fastställt. De närmaste veckorna
är det normaltid som gäller.
En plusvecka i VAT är inlagd
vecka 21.

Förändringen från föregående
program är att ett antal hytter
extra läggs in för april och maj.
Med de som bakgrund så planerar företaget en plusvecka
vecka 21. Något slutligt varsel
är dock inte lagt.

Alla
löner är
ännu inte
klara!

Tittar man ännu längre fram
i kalendern ligger också en
plusvecka 24, men det är i
dagsläget mycket preliminärt.

I samband med lönerevisionerna i april så blev en del av
lönerevisionerna inte riktigt
klara.

Argumenten för plustid vecka
21 är motiverat med den programförändring som är inlagd.
Klubbstyrelsen har därför sagt
JA till den plustid som ligger
vecka 21, även om det är ett
antal veckor bort.

Det gäller de som anställts
tillbaka till samma befattning
som de hade tidigare men
anställdes efter det att återanställningsrätten upphörde.

Utvärdering VAT
Nästa vecka hålls det första
utvärderingsmötet om VAT. Då
ska den tillfälliga överenskommelsen som träffades före
jul utvärderas en första gång
mellan parterna. Metallklubben
återkommer med mer information om hur vi kommer att
genomföra utvärderingen bland
alla medlemmar.

Tack för
uppvaktningen!
William Frank, Curt Norlin och Ivar Stenberg vill på detta
sätt tacka alla medlemmar och förtroendevlada för den uppvaktning som vi fick i samband med vår pensionering.

Vid revisionerna på respektive avdelning så är det ett
trettiotal personer vars löner
ännu inte fastställts i den centrala lönegruppen. Ett möte
var inplanerat denna vecka
med företaget för att fastställa
justeringarna.
På grund av sjukdom så var
företaget tvungen att ställa
in veckans förhandlingar. Vi
återkommer från klubben så
snart vi är klara i ärendet

