MTSZSZ HÍRLEVÉL 2019. év 35. hét
Megfelelő bérezés és megbecsülés szükséges a cégek részéről
Továbbra is számos cégnél jelent problémát a megfelelő munkaerő megtalálása és a képzett
dolgozó megtartása. A fluktuáció jelentős költségeket eredményez a vállalatok számára
(toborzás, oktatás, betanítás, formaruházat), ezért kiemelkedően fontos, hogy a cégek
megbecsüljék a munkatársaikat. A kiszámítható munkaidő-beosztásoknak biztosítaniuk kell az
egyensúlyt a munka és a magánélet között. A munkaerő hiánya már nem fedezhető szervezeti
intézkedésekkel, a megmaradó dolgozók terheinek további növelésével, a darabszám
emelésével. Elengedhetetlen a bérek további növelése, de az olyan cégeknél ahol kiemelkedő
munkaerőhiány van, ez már nem elegendő. A munkatársakat partnernek kell tekinteni,
figyelemmel kell lenni az életkori sajátosságokra, illetve a megváltozott foglalkoztatási formák
alkalmazásának lehetőségére, valós és kiszámítható életpálya modell kialakítására.
A szakszervezetben a partnert kell látni, aki segít a rendezett munkaügyi kapcsolatok
kialakításában, a jobb munkakörülmények elérésben.
Találkozzunk szeptember 14-én a Vasúttörténeti Parkban a V. MTSZSZ Családi Napon
Az idei évben szeptember 14-én (szombaton) rendezzük meg az MTSZSZ Családi Napot, a
budapesti Vasúttörténeti Parkban.
Pódiumbeszélgetés, gyerekeknek csillámtetoválás, mozdonyszimulátor - és drónvezetés,
egészségügyi tanácsadás, kvízjáték és tombola, bűvöskocka kirakó verseny, tárlatvezetés a
parkban, fordítókorongozás, kisvasutazás várja a rendezvényre kilátogató tagjainkat.
Jelentkezni a 06-1- 511-1804 telefonszámon vagy a csaladinap@mtszsz.hu e-mail címen
lehet. http://mtszsz.hu/hirek/v.-mtszsz-csaladi-nap
Iratkozz fel az MTSZSZ Youtube csatornája
Ha még nem tetted meg, iratkozz fel Te is a csatornánkra, hogy elsőként láthasd legújabb
filmjeinket: https://goo.gl/HW1CGw
Az MTSZSZ bemutatkozó filmjein túl megtekinthető a jogi tevékenységeinkről, szakmai
programjainkról, valamint a Családi Napokról készült felvételek is.
Olcsóbb üzemanyag az MTSZSZ tagjainak
A továbbra is ingyenesen igényelhető MTSZSZ-MOL partnerkártyánkkal tagjaink több mint
400 hazai MOL töltőállomáson juthatnak állandó és azonnali forintkedvezményhez. A
kedvezmény mértéke: 6 + 1 Ft/liter, amely a MOL magyarországi hálózatában vehető igénybe.
A kártya igénylése az MTSZSZ tagjainak ingyenes! (Az igényelt kártyát partnerünk, a MOL
Nyrt. megbízottja postán küldi el tagjainknak.)
PARTNERKÁRTYA IGÉNYLÉSE : http://mtszsz.hu/mol-partnerkartya

Nyáron is fontos az önkéntes véradás
Nyáron is nagy szükség van a véradók önkéntességére, aki teheti az a nyár folyamán is menjen
el vért adni. Az MTSZSZ elérte, hogy több vállalat kollektív szerződésébe rögzüljön a
véradóknak
járó
pótszabadság
intézménye.
Helyszínek,
időpontok: http://voroskereszt.hu/veradasnyar/
www.mtszsz.hu
www.facebook.com/mtszsz

