CADASTRE-SE
NO SINDICATO DOS TRABALHADORES NORUEGUESES!

O Sindicato noruegues dos trabalhadores é uma
organização que luta pelos salários, direitos e
dignidade dos trabalhadores. Organizamos os
funcionários e criamos acordos colectivos de
trabalho para os membros. O Acordo coletivo
de trabalho garante condições sólidas, e para a
maioria das pessoas é a principal razão para se
organizar.
O acordo coletivo de trabalho fornece segurança
no trabalho. Ele garante o trabalhador um salário
justo. Lutamos para que todos possam receber
o devido, e que ninguém deve explorar os outros
para seu próprio benefício. Juntos, podemos
garantir aos trabalhadores um cotidiano seguro no
trabalho.

A união faz a força
Somos a associação que une os trabalhadores.
A união faz a força Para garantir um salário justo,
organizar-se é necessário. Os Representantes dos
trabalhadores negociam salários e condições de
trabalho, em seu nome e dos seus companheiros.
Evitarà ficar sozinho, e você terà sempre alguém
que pode representar o seu caso. Embora não
haja acordo coletivo na sua empresa, você pode
se cadastrar na associação. Como membro, você
têm direitos e benefícios.

• Ajuda gratuita e apoio de negociantes
experientes e funcionários de organização.
• Garantir salários e condições de trabalho.
• Apoio e assistência na reestruturação,
diminuição de tamanho e demissões.
• Representantes com experiência em leis e
regulamentos laborais, garantem que hà
sempre alguem pronto para ajudar.
• A confiança na vida privada. Seguro de LOfavor
de bens de consumo , bens móveis, seguros   
básicos e de lazaer é incluído na qualidade de
membro.

www.arbeidsmandsforbundet.no

Convem tornar-se membro!
Ajudamos com os desafios com contratos
de trabalho, horas de trabalho e salários
adequados. Ajudamos também a ganhar
uma maior influência sobre o seu próprio
trabalho. No nosso sindicato, ajudamos as
pessoas que trabalham terem uma vida
digna no trabalho.

Envie código enviado por SMS:
ARBEID MEDLEM
<seu nome> para 26112

www.arbeidsmandsforbundet.no

Telefon: 815 45 100 | correio eletrônico: norsk@arb-mand.no
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