MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. év 12. hét
Készenléti jellegű munkakörben dolgozol a MÁV csoportban?Még nem írtad alá
az egyéni megállapodást?Segítünk!
A MÁV csoport több ezer munkavállalóját keresték már meg és keresik meg a héten
a munkáltatók, hogy egyéni megállapodást kössenek velük, amennyiben készenléti
jellegű munkakörben dolgoztak az elmúlt 36 hónapban. Ha még nem írtad alá a
megállapodást, mert úgy érzed, hogy a felajánlott összeg nagyságrendekkel elmarad
a törvényes juttatástól, akkor keresd az MTSZSZ központi irodáját és Mi segítünk
Neked, ügyedet felvállaljuk és ha kell a bíróság útján is érvényesítjük jogaidat.
Színházjegy vásárlási lehetőség március 22-én
12 színházba lehet jegyet vásárolni az MTSZSZ szervezésében:
- Március 22-én kedden 9:00-11:00 óra között a Kerepesi út 3. székház 137.sz.
irodájában. Felvilágosítás kérhető Gresa Judittól a gresajudit@t-online.hu címen.
Bérmegállapodás a Dunakeszi Járműjavítóban
Az elmúlt héten megszületett a bérmegállapodás a Dunakeszi Járműjavítóban,
amelyet az MTSZSZ is elfogadott és aláírt. Társasági szinten átlagosan 3 % -os
bérfejlesztésre kerül sor sávos mértékben, az alacsonyabb jövedelmű kollégák
jelentősebb mértékű korrekciójával. Április 1-jétől 10.000 Ft / hó / fő a munkahelyi
meleg étkezési hozzájárulás összege, valamint a főállású munkavállalók havonta
még nettó 8.000 Ft Erzsébet utalványban is részesülnek.
Feltöltő kártyás a mobilod? Tesco mobilos voltál? LEGYÉL TE IS VODÁS!
Válaszd az MTSZSZ VODAFONE flottáját, mert:
- Korlátlan belföldi beszélgetés flottán belül, akár 5 db flotta előfizetés is köthető
- Szolgáltatóváltás a telefonszám megtartásával díjmentes
- Kedvező készülékárak, akár már 1 Ft- ért is vásárolhatsz
- A havidíj magába foglal 20 db ingyen SMS-t belföldre és 100 perc
lebeszélhetőséget (bármely szolgáltató hálózatára)
További részletek: http://mtszsz.hu/MTSZSZ/vodafone.pdf vagy a 511-18-04;
mtszsz@mtszsz.hu címen kérhető
Szólj ha megváltoznak az elérhetőségeid
Amennyiben megváltozik a munkahelyed, az e-mail címed vagy a telefonszámod
kérjük jelezd számunkra, hiszen csak így tudjuk biztosítani, hogy valamennyi
információt időben eljutattunk számodra.
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A Gúla magazin 2016 évi első száma megtekinthető és letölthető a honlapunkról a
http://mtszsz.hu/MTSZSZ/Gula_2016_1.pdf oldalról.
Te kedvelted már a www.facebook.com/mtszsz oldalt?
Ha nem, Tedd meg most!
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