İnşaat işçisi misiniz?

Byggnads sendikasına
üye olun!

ÜYE OLARAK SİZE SUNULAN
HİZMETLER ŞUNLARDIR:
n
n
n
n
n

Danışma ve destek
Önemli sigortalar
Görüşmelerde yardım sunma
Etkin olma olanağı
Eğitim

BYGGNADS BİR SENDİKA ÖRGÜTÜDÜR

Sendika sizin yanınızdadır.
Sendika sayesindedir ki bugünkü
yıllık izin, hastalık maaşı haklarınız mevcuttur ve
işyerinde etkin bir güce
ve sözleşme kapsamında iyi bir maaşa sahip olursunuz.
Bunlar üyelerimiz için yaptığımız ve yapmakta olduğumuz
hizmetlerden sadece birkaçıdır.

ÜYELİK ÇOK KOLAY

Broşurün sonunda bulunan formu doldurarak üye olabilirsiniz. Ya da şu siteye
girerek: www.byggnads.se/bli-medlem.
Ya da Bygg yazıp 71350’ye sms mesajı olarak göndererek.
Sorularınız varsa işyerindeki sendika temsilcinizle konuşun ya da Byggnads üyelik
merkezini şu telefondan arayın 010-601 10 00.

Görüşmelerde
destek
Siz ve işvereniniz arasında
uzlaşmazlık varsa.
Haklarınız ve maaşınızla ilgili
uzlaşmazlık olursa.
Bu durumlarda Byggnads
size yardımcı olur!

Danışma
ve destek
Maaş ya da çalışma koşullarınıza ilişkin sorularınız
mı var?
İşte yaralandınız ve geçerli
kurallara dair daha geniş
bilgiye ihtiyacınız mı var?
Ya da işiniz, işyeriniz veya
sigortalarınızla ilgili bir
sorunuz mu var?
Byggnads üye merkeziyle
irtibata geçin
010-601 10 00 eller
byggnadsnu@byggnads.se

ÖNEMLİ SİGORTALAR
– üyeler için

Byggnads üyesi olarak birçok önemli sigortalara sahip olursunuz.
Örneğin, serbest zamanında başına bir kaza geldiğinde yararlanabileceğiniz
bir kaza sigortasına sahip olursun.
Ölümünüz durumunda
ailenize destek olacak sigortalarınız da olur.

DAHA BAŞKA SİGORTALAR

İsterseniz üye olarak seçebileceğiniz daha başka sigortalar da bulunmaktadır.
O zaman bunlar için ekstra prim ödersiniz.
Bunlar örneğin, ev sigortası, çocuk sigortası ve hastalık sigortasıdır. Üye olarak
sigortalarınıza ilişkin daha geniş bilgiyi şu adresten edinebilirsiniz:
www.byggnads.se/forsakringar och
www.folksam.se/byggnads.
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TOPLU SÖZLEŞME
NEDİR?
Toplu sözleşme, bir sendikayla işveren arasında
varılan bir anlaşmadır.
Bu sözleşmeyle, örneğin maaşlar, iş çevresi ve
sigortalar konusunda anlaşma sağlanır.

TOPLU SÖZLEŞME SİZİN İÇİN BİR GÜVENCEDİR

Toplu sözleşme sayesinde, iş rekabeti sonucunda daha düşük
maaş ya da daha kötü koşulları kabul etmek durumunda
kalmazsınız.
Çalıştığınız şirketin toplu sözleşmesi yoksa
önemli sigortalar ya da iyi bir iş çevresi haklarına
sahip olduğunuzun bir garantisi yoktur.
Hatta maaşınızı alamama riski de mevcuttur.

BUGÜN GIDEREK DAHA ÇOK SAYIDA İŞYERLERİNDE TOPLU
SÖZLEŞME VAR
İşyerinizin toplu sözleşmesi olduğundan emin değil misiniz?
Byggnads ile irtibata geçin!

Sözleşmelerde şu konulara ilişkin
kurallar vardır:
•
•
•
•

İşe alınma
İş saatleri
Maaş
Yıllık izin ve başka izinler

4 www.byggnads.se/kollektivavtal
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İŞYERİ GÜVENLİĞİ
TEMSİLCİSİ

– işyerindeki sendika
temsilciniz
İŞYERİ GÜVENLİĞİ TEMSİLCİSİ iş yerinizdeki

İŞ ÇEVRESİNİ KONTROL EDER.
İş güvenliği temsilcisi, işvereninizin
güvenlik ve sözleşmelerle ilgili kural ve yasalara uyarak
kaza risklerinin azalmasını sağlar.
İş çevreni etkilemek için katılımcı olmak ister
misin?
İş yerindeki iş güvenliği temsilcisiyle konuş ya da
Byggnads ile irtibata geçin.

BYGGNADS’DAN
EDİNEBİLECEĞİNİZ DAHA
FAZLA BILGILER
BYGGNADS İLE İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİ Mİ İSTİYORSUNUZ?
Daima işyerindeki sendika temsilcinize sorabilirsiniz.
Bölgenizdeki Byggnads’a ya da Byggnads Üye Merkezine
telefon da edebilirsiniz (bkz. son sayfadaki irtibat bilgileri)
byggnads.se
WEB SAYFASI WWW.BYGGNADS.SE

010-601 10 00ilgili bilgileri, haber
Web sayfamızda irtibat bilgilerini, haklarınızla
ve birçok başka şeyler bulabilirsiniz.facebook.com/byggnads
byggnads.se
010-601 10 00

@byggnads

facebook.com/byggnads

@byggnads

@byggnads

youtube.com/byggnads
@byggnads

byggnads.se
010-601 10 00
facebook.com/byggnads
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EĞİTİM

Byggnads üyeleri için birçok eğitim bulunmaktadır.
Burada sendikal çalışmaya, nasıl etkin olabileceğine ve
iş çevrene ilişkin daha geniş bilgi sahibi olursunuz.

“YOLA GİRİŞ” EĞİTİMİ

Yola giriş eğitimi, yeni olan üyelere Byggnads
sendikasının ne olduğu ve neler yaptığı konusunda
iyi bir tanıtım bilgisi sunar. Yola giriş eğitimi hakkında
daha geniş bilgi için bkz.:
								
www.byggnads.se/pafarten
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BYGGNADS ÜYELIK
AİDATI
ÜYELIK AİDATI GELIRINIZE GÖRE DEĞİŞİR
Üyelik aidatı en kolay şekilde Autogiro yoluyla ödenir.
Yani aidat her ay otomatik olarak
banka hesabınızdan direkt Byggnads’a ödenir.
Üyelik aidatını fatura ya da swishle de ödeyebilirsiniz.

AUTOGIRO İLE ÖDEME YAPABILMEK İÇİN

İsveç kimlik numarasına sahip olmalısınız.
Byggnads üyelik başvurusu yaptığınızda
şunları da onaylamanız gerekir:
• üyelik aidatınızın Autogiro yoluyla ödenebileceği.
• ödeme tarihinde banka hesabınızda yeterli paranın bulunması.
• Autogiro yoluyla ödemenin süresiz olması.

AUTOGIRO HAKKINDA DAHA FAZLA BILGI

üyelik aidatınızın Autogiro yoluyla ödenmesine ilişkin şartlar
şurada yer alır:
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Üyelik Merkezini arayın

010  -  601 10 00
açık olduğu saatler

07.00-17.00

Katlayın ve bantlayın!

Cevap yazısı
20272998
110 19 Stockholm

Posta ücreti

Baskıda bu bölüm
kesilerek çıkarılır.

Pul yapıştırılmaz.
Posta ücreti
Byggnads tarafından ödenir.

Meslek

Tarih			

E-posta adresi

Mobil numarası		

Yola Giriş sendika temel eğitimine gitmek istiyorum .

Byggnads işsizlik kasası Byggnads işsizlik kasasına da üye olmak istiyorum.

daha fazla bilgi edinmem için beni aramasını istiyorum .

Sigortalar Bir sigorta uzmanının,

................................................... /aylık

........................................ /saat başı

Üyelik başvurusu şu yıl/aydan itibarendir

Adı

Brüt gelir

Başka bir sendikadan geçiş

Soyadı

Hesap numarası

Vekaletname. İşbu yazıyla İsveç İnşaat İşçileri Sendikası,
banka hesabınızdaki maaş/ödentilerden aylık aidat ücretlerini tahsil etmeye tarafımca
yetkilendirilmiştir.

Clearing numarası

Autogiroya kaydım için gereken şartları ve
www.byggnads.se/autogiro’da yer alan Autogiro kurallarını onaylarım.

Autogiro ile ödemek istiyorum

İmza

Şirket adı

Şurdan da üyelik başvurusunda bulunabilirsiniz: www.byggnads.se

Kimlik numarası – 10 rakam

Evet, Byggnads’a üye olmak istiyorum!

Baskıda bu bölüm
kesilerek çıkarılır.

Üye yazdıran kişinin

Adı .................................................................................................................................

Telefonu ........................................................................................................................

Byggnads burada
bulunuyor!
(1)

NORRBOTTEN
010-601 10 05

(2)

VÄSTERBOTTEN
010-601 10 10

(3)

MELLANNORRLAND
010-601 10 03

(4)

GÄVLEDALA
010-601 10 02

(5)

MÄLARDALEN

(6)

STOCKHOLM-GOTLAND
010-601 10 08

(7)

ÖREBRO-VÄRMLAND
010-601 10 11

(8)

ÖST
010-601 10 12

(9)

VÄST
010-601 10 09

(10)

SMÅLAND-BLEKINGE
010- 601 10 07

(11)

SKÅNE
010-601 10 06
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Byggnads Üye Merkezi

010  -  601 10 00
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