MTSZSZ HÍRLEVÉL 2021. év 39. hét
Iratkozz fel az MTSZSZ ismeretterjesztő hírlevelére
Tudod mi a legfontosabb és mik azok az aktuális kérdések amit minden munkavállalónak tudni kell?
Ha érdekel, akkor iratkozz fel az MTSZSZ ezzel kapcsolatos ingyenes 6+1 részes hírlevelére,
amelyet a regisztrációt követően minden második nap automatikusan fogsz megkapni.
Feliratkozás: MTSZSZ ismeretterjesztő hírlevél oldalon.

Egyeztetés a TetraPak cégnél dolgozó ügyvivőnkkel
Az előző héten a budaörsi TetraPak cégnél dolgozó ügyvivőnkkel tartottunk egyeztetést. A
megbeszélés témája volt az MTSZSZ helyi tagcsoportjának napi működési gyakorlata, a legújabb
szakszervezeti szolgáltatások igénybevételi lehetőségei, illetve a bér- és foglalkoztatás aktuális
kérdései a vállalatnál.

ÉN MTSZSZ TAG VAGYOK! Ádám - MÁV
Ismerd meg Te is a MÁV-nál dolgozó tagunk, Ádám gondolatait, aki elmondja, hogy a munkahelyén
többen is tagjai az MTSZSZ-nek, mivel tudják eredményeket csak együtt és közösen lehet elérni.
Részletek: ÉN MTSZSZ TAG VAGYOK! Ádám - MÁV

MTSZSZ siker a Békéscsabai Forgalmi Csomóponton tartott választásokon
Békéscsaba és Vésztő Forgalmi Csomópontok összevonását követően üzemi tanácsi és
munkavédelmi képviselő választásokra került sor szeptember közepén.
Az üzemi tanácsi választásokon az MTSZSZ jelöltjei 41, 91 % eredményt értek el, így a
szakszervezetekre leadott szavazatok arányát tekintve megnyertük a választást.
A testületbe két tagunk került.
További részletek: MTSZSZ siker Békéscsabán
Köszönjük az MTSZSZ jelöltjeire leadott szavazatokat. Jelöltjeinknek gratulálunk!

Megjelent a Gúla magazin legújabb száma
A magazin legújabb számában olvasható cikkek: Újabb bérmegállapodások a versenyszféra
cégeinél; Aláírásra került a bérmegállapodás a MÁV-VOLÁN csoportban; A részmunkaidős
foglalkoztatás sajátosságai; II. MTSZSZ nap Miskolcon; Bemutatkozik Stefán András a váci
Contitech-nél dolgozó ügyvivőnk; Mi MTSZSZ tagok vagyunk! És Te?; Újabb kedvezményes
szolgáltatások az MTSZSZ tagjainak; Horgászverseny Nézsán.
A magazin letölthető és elolvasható: Megjelent a Gúla magazin legújabb száma

Kedvezményes pihenés a Hotel Solarban - Kalandos - táncos október
Október 5-8 között, 4 napos üdülésre várja a nagyatádi Hotel Solar az MTSZSZ tagjait.
Pihenés, kikapcsolódás és szórakozás, mindez kedvezményes áron vehető igénybe
szakszervezetünk tagjai számára.
További részletek: Kedvezményes pihenés a Hotel Solarban

