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Aktuelt 

 

NÅ  BLIR 
DET GANG! 

Vi har hatt bemanningsmøte 
med bedriften idag. Det ser 
nå veldig positivt ut fremover, 
og vi vil snart ha behov for 
flere kollegaer. 

F ø r s t v i l d e s o m h a r 
fortrinnsrett få tilbud om å få 
jobben tilbake. Foreløpig er 
oppsigelsen trukket tilbake for 
en kokk og en renholder.


Bedriften er igang med å 
kartlegge hvem som vil benytte 
seg av fortrinnsretten og når de 
eventuelt kan starte opp. Det er 
nå sannsynlig at det er behov 
for alle innen april/mai. 


Ved behov for vikarer utover de 
som allerede er i ressurspool, 
så er vi enig med bedriften om 
at de som har fortrinnsrett skal 
brukes først. Oppstår det slike 
behov fom. februar måned, vil 

bedriften ansette disse fast i 
ressurspool fortløpende. Det 
forutsetter at de det gjelder er 
disponibel på det tidspunkt 
behovet oppstår.


Vi er også enig om at bedriften 
setter igang å søke etter flere 
folk allerede nå. Dette for å 
sikre at vi har nok personell når 
behovet begynner å melde seg 
i april/mai. Bedriften vil søke 
etter både fast ansatte og 
vikarer.


Pr. idag ser det ut til at behovet 
vil være mellom 50 og 100 nye 
medarbeidere. Behovet gjelder 
alle tre stillingskategorier.


Det vil også være mulig for 
allerede fast ansatte å søke seg 
til annen stillingskategori de er 
kvalifisert til. De som har reist 
over et halvt årsverk som 
kontraktsvikarer det siste året 
vil også ha fortrinnsrett når 
bedriften ansetter flere.


STYREMØTE 

Klubben avholder styremøte 
den 26. februar i Stavanger. 

Er det noen som har saker som 
dere ønsker å ta opp? Ikke nøl 
med å sende dette inn til 
klubben. Bruk gjerne epost: 
sodexo@safe.no


Frist for å melde inn saker er 
satt til 11. februar.


Visste du at….? 
SAFE er partipolitisk 
uavhengig! 

SAFE er en organisasjon for 
alle, uavhengig av politisk 
ståsted. Det gjelder også 
vår hovedorganisasjon YS.  

Du skal derfor være trygg 
på at kontingentpengene 
dine ikke går ti l noen 
politiske parti, hverken 
direkte eller indirekte.  

Det garanterer vi 100%.
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