Odborový Svaz KOVO
Základní organizace - BOSAL ÈR

Vae pomocná ruka

odbory.bosal@eur.bosal.com / www.odborybosal.cz

Vítejte ve firmì Bosal Èeská Republika
My, Odborová organizace jsme zástupcem vech zamìstnancù firmy Bosal ÈR.
Pùsobíme ve firmì od roku 2006 a snaíme se pomáhat nejen novým lidem ale zlepovat i standardy.
Jednotlivý zamìstnanec toho pøíli ve vztahu k zamìstnavateli neprosadí.
Proto vám èlenství v naem organizovaném kolektivu zajiuje ochranu zamìstnaneckých práv a nárokù, monost
porad a konzultací v pøípadì vaich problémù a jejich øeení. A e tìch problémù se mùe pøi naí práci vyskytnout
celá øada, to jistì vichni víte.
Odborová organizace je zástupcem vech zamìstnancù. Nasloucháme vaim názorùm a podnìtùm ke zlepení
pracovních podmínek a snaíme se je prostøednictvím kolektivního vyjednávání uvést v ivot. Pouze èlenùm vak
poskytujeme nadstandardní servis v podobì napø. bezplatného právního poradenství, zprostøedkování bezplatné
právní pomoci vè. zastupování pøed soudem èi sociální pomoci v tíivých ivotních situacích.
Svým èlenstvím vyjadøujete podporu naí èinnosti a usnadòujete pozici pro jednání se zamìstnavatelem.
Odborová organizace je jako jediná oprávnìna uzavøít se zamìstnavatelem Kolektivní smlouvu, ve které jsou
upraveny výhodnìjí pracovní podmínky a zamìstnanecké benefity.
Zákoník práce a dalí právní pøedpisy dávají odborové organizaci øadu oprávnìní vùèi zamìstnavateli v
pracovnìprávních vztazích, díky nim lze tak velmi efektivnì hájit práva zamìstnancù.
V souèasném spoleèenském trendu hrozí neopodstatnìné sniování sociální ochrany a zhorení pracovních
podmínek zamìstnancù na úkor kapitálu. Odbory se snaí negativním dopadùm tìchto zmìn pøedejít nebo je
alespoò zmírnit.
Sociální dialog na vech úrovních slouí jednoznaènì k tomu, aby spolu partneøi jednali a snaili se nalézt øeení
cestou kompromisu. Mìjme na pamìti, e zamìstnanec i zamìstnavatel jsou na sobì závislí a proto nemohou jeden
bez druhého existovat.

Líbí se ti 5 týdnù dovolené ? jsi rád za stravenky? co masáe ?
a co kdy ti øekneme e díky tobì a pro tebe mùeme prosadit daleko více ?

·

vyjednají mi zvýení mzdy

·

pomohou mi øeit mé problémy v práci

·

poskytují mi ochranu pøed proputìním

·

zajiují mi bezplatné právní poradenství

·

dojednají mi vyí odstupné

·

zajistí mi delí dovolenou

·

zkontrolují bezpeènost práce

·

zlepí komunikaci zamìstnance se zamìstnavatelem

·

pøispìjí k vytvoøení lepí firemní kultury

·

vyjednají mnì vyí pøíplatky za práci v noci nebo ve dnech pracovního klidu

·

zajistí mi benefity jako jsou stravenky atd

·

protoe chci za svou práci více penìz

·

protoe mi pomohou øeit problémy v práci

·

protoe odbory pomáhají pøispívat ke slaïování rodinného a profesního ivota

·

protoe chci vìdìt co se dìje u mého zamìstnavatele

·

protoe se mùu podílet na zlepení pracovních podmínek

·

protoe si nechci nechat líbit poruování zákonù ze strany zamìstnavatele

·

protoe chci ovlivnit dìní v práci

Kadý rok na Vánoce, vyplácí odbory svým èlenùm jednorázový pøíspìvek 1000 , kè tzv kaprovné
V letoním roce jsme spustily akci losování naich èlenù odborové organizace a jejich obdarování hodnotnými
dárky (nìkolikrát v roce, napø Velikonoce,Vánoce )
Podpùrný fond Odborové organizace který vyplácí penìní plnìní v mimoøádných ivotních událostech,
jako je narození dítìte èi svatba a do výe 10.000,kè
Odpoèet èlenských pøíspìvkù od základu danì a do výe tøí tisíc korun.
Spousty výhod a výrazných slev s programem Odbory plus.
V souèasné dobì rovnì jednáme o monosti zajitìní dopravy na spoleèné výlety,
sdruovací víkendy a podobnì

Staèí vyplnit pøihláku do odborù a tu od vás velice rád pøevezme
Pøedseda pan
nebo místopøedseda pan

Poznámky
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