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Aktuelt 

BEMANNINGS
SITUASJONEN 

Vi har i dag avholdt møte 
med bedriften angående 
bemanningen. Og det er 
igjen gode nyheter å 
melde. 

Det er enighet om å tilby 
alle renholdere som er 
ansatt i 60% stilling tilbud 
om å utvide sin stilling til  
100% fra og med 1. Mai 
2017. I tillegg til dette vil 5 
renholdere få tilbud om 
ansettelse i 60% stilling 
tilknyttet ressurspoolen.


Når det gjelder kokker og 
forpleiningsledere ser det 
foreløpig ut til at det er nok 
personell. 

Bedriften krever også denne 
gang at personell som blir 
g j e n i n n t a t t b e h e r s k e r 
norske språkkunnskaper, 
og at helivelt gjennomføres 
av personell som får tilbud 
om gjeninntakelse. 

GOD 1. MAI! 

Klubben ønsker alle en 
god 1. Mai feiring på 
mandag. 

Ikke glem at 1. Mai er 
Arbeidernes dag. Om du er 
med å markerer det eller 
ikke, vær en stolt arbeider.  

Tenk over at det arbeidslivet 
vi har i Norge, ikke har 
kommet av seg selv, men 
av godt fagforeningsarbeid 
gjennom mange år. 

Det er viktig at vi også 
fremover står sammen om å 
bevare og utvikle våre 
arbeidsvilkår i positiv retning 
for arbeidsfolk. 

EKSTRAORDINÆR 
KONGRESS 


Safe har varslet om at 
det vil bli ekstraordinær 
Kongress den 14. Juni 
2017. 

Bakgrunnen for Kongress;   
Organisas jonsutva lgets 
pågående arbe id med 
vedtektsendringer i forhold 
t i l o r g a n i s a s j o n e n s 
fremtidige oppbygging.

Visste du at…? 
Hotell, båt, strøm, 
drivstoff og leiebilrabatt! 

Som medlem får du gode rabatter 
på Thon Hotels, Scandic Hotels, 
Nordic Choice Hotels, Avis bilutleie, 
Esso, DFDS Seaways, Color Line og 
Gudbrandsdal Energi. 

Vil spesielt nevne tilbudet som er 
hos Nordic Choice Hotels. Her 
legges det ut et begrenset antall 
overnatting på alle hoteller til YS 
pris som er meget prisgunstig. I 
tillegg kan du avbestille helt frem til 
overnattingsdato. Les mer på: 
http://ys.no/medlemsfordeler/?
open&qnfl=medlem 

100%
GODE NYHETER
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