ZOSTAŃ CZŁONKIEM
NO R W E SKI E G O Z W IĄZK U ZA W OD OW E G O !

Norweski związek zawodowy jest organizacją,
którzy walczy o wypłatę pracowników oraz
prawa i godność pracownika.
Organizujemy pracowników i tworzymy dla
nich porozumienia zbiorowe. Dla większości
członków najważniejszym powodem do
zrzeszania się jest porozumienie zbiorowe,
które zapewnia solidne warunki pracy.
Porozumienie zbiorowe zapewnia bezpieczeństwo
w pracy. Gwarantuje także pracownikom
sprawiedliwą wypłatę. Walczymy o to, aby wszyscy
dostawali taką pensję, na jaką zasługują, oraz o to,
aby nikt nie wykorzystywał innych dla własnej
korzyści. Razem zapewniamy pracownikom
codzienne bezpieczeństwo na miejscu pracy.
• Bezpłatna pomoc i wsparcie doświadczonych
negocjatorów i pracowników organizacji.
• Zapewnienie warunków pracy i płac.
• Wsparcie i pomoc w związku z restrukturyzacją,
zwolnieniami i dymisjami pracowników.
• Przewodniczący związków mający kompetencje
w związku z ustawami i porozumieniami
środowiska pracy zapewnią osobę, która jest
gotowa Ci pomóc.
• Bezpieczeństwo w życiu prywatnym. Polisa
ubezpieczeniowa w firmie LOfavør obejmująca
majątek domowy, majątek ruchomy,
ubezpieczenia w wolnym czasie i ubezpieczenia
podstawowe również są zawarte w członkostwie.

Razem jesteśmy silniejsi
Jesteśmy związkiem, który łączy ludzi. Razem jesteśmy
silniejsi. W celu zapewnienia sprawiedliwej wypłaty,
konieczne jest zrzeszanie się. Przewodniczący
związków zawodowych w imieniu Twoim i Twoich
kolegów negocjują kwestie płac oraz warunków pracy.
Nie musisz być sam i możesz mieć zawsze kogoś, kto
może przedstawić Twoją sprawę. Nawet jeśli w Twoim
miejscu pracy nie ma porozumienia zbiorowego,
wciąż możesz przystąpić do związków zawodowych.
Jako członek masz prawa oraz korzyści.

www.arbeidsmandsforbundet.no

Opłaca się być członkiem!
Pomożemy Ci z wyzwaniami związanymi z
umowami o pracę, regulacjami czasu pracy i
właściwą wypłatą. Pomożemy Ci także w tym,
abyś miał większy wpływ na swoją sytuację
w pracy. W Norweskim Związku Zawodowym
pomagamy pracownikom, aby mieli godną pracę.
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