MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. év 41. hét
Jelentős béremelés és bértábla bevezetése a minimális cél a MÁV csoportban
Az MTSZSZ megítélése szerint nem húzható tovább a jelentős, mindenki számára érezhető
kétszámjegyű béremelés a MÁV Csoportban, szakszervezetünk elkötelezett egy hosszabb távú
bérfelzárkóztatási program megvalósításában is. Célunk, hogy egy olyan bértábla rendszer
kerüljön kialakításra és bevezetésre, amely figyelembe vesz a vállalatnál eltöltött szolgálati időt.
Mint ismeretes az MTSZSZ az egyetlen reprezentatív szakszervezet a MÁV csoportban aki nem
fogadta el az idei bérajánlást, és a következő évre vonatkozólag sem tesz másként, ha az nem
lesz a vasutasok számára tisztes megélhetését biztosító.
Október 7 a Tisztes Munka Világnapja
2008 óta október 7-e hazánkban is a Tisztes Munka Világnapja. A szakszervezeteknek,
érdekképviseleteknek kiemelten fontos szerepük van, hogy harcoljanak a tisztességes
munkakörülményekért és a bérekért. A gazdasági mutatók egyre kedvezőbbek, ezért a
jövedelmeknek is (akár járulékcsökkenés formájában, akár béremelésekben) emelkedniük kell. A
nemzetgazdaság egyre több ágazatában van munkaerő hiány, egyes iparágak ellehetetlenülnek,
a folyamatokat csak tisztességes bérfejlesztéssel lehet megállítani, jelentősen javítani kell a
munkakörülményeken, valamint a vezetők emberi hozzáállásán. Az MTSZSZ megítélése szerint
egy vállalat csak akkor lehet sikeres, valamint eredményes, ha minden dolgozóját becsületesen
megfizeti és tisztességesen, emberi módon bánik vele.
Szakmai programunk keretében újabb ismereteket szereztünk
Sikeresen lezajlott - az elmúlt héten - októberi szakmai programunk. Az érdeklődők a budapesti
Lufthansa Technik központját látogathatták meg, a vállalat történetével, a szerelő-karbantartó
hangárokban folyó munkavégzés mellett a légközlekedés helyzetének átalakulásával, az
alkalmazott minőségirányítási rendszerekkel is meg lehetett ismerkedni. Szakmai
programsorozatunk novemberben is folytatódik, amelynek részletei hamarosan olvashatóak
lesznek.
Kedvezményes Vodafone flotta az MTSZSZ tagjainak
Korlátlan belföldi beszélgetés flottán belül, akár 5 darab előfizetés is köthető a családtagok
részére, így Ők is korlátlanul beszélhetnek egymással. Szolgáltatóváltás a telefonszám
megtartásával díjmentes, a megszokott telefonszám az előhívóval együtt megtartható. A
számhordozással kapcsolatos ügyintézést a Vodafone munkatársai vállalják. 20 darab ingyen
sms, 100 perc ingyenes beszélgetés, 50 MB letöltés, kedvezményes készülékvásárlás. Mindez
csak havi bruttó 2352 Ft- ért.
Flotta igazolás az MTSZSZ központi irodájában kérhető vagy a 06 1 511- 18-04 telefonszámon.
Állásajánlatok
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eisber kft: http://www.eisberg.hu/karrier,3326.htm

www.facebook.com/mtszsz
1087 Budapest Kerepesi út 3.
E-mail: mtszsz@mtszsz.hu www.mtszsz.hu

www.mtszsz.hu

