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Választások az AHFSZ-ben
Mérföldkőhöz érkezett az Audi
Hungária Független Szakszervezet!
A 2017.november 13-tól tartandó
szokásos év végi konferenciánkon választásokat
tartunk a vezető tisztségviselőink körében. A
választások már az új alapszabály szerint
történnek, így jelentős változás is lesz az
elnökségben.
Az új szakszervezeti vezetőség a következő
képpen fog kinézni:
- 1 fő elnök,
- 1 fő gazdasági elnökhelyettes,
- 2 fő motorgyári elnökhelyettes,
- 2 fő járműgyári elnökhelyettes,
- 3 fő elnökségi tag.
Ezek alapján az eddigi egy fő járműgyári
elnökhelyettesi pozíció két főre bővül.
A legjelentősebb változás azonban, hogy a
bizalmi testület döntése és az új alapszabály
alapján a teljes szakszervezeti vezetőség

függetlenítésre kerül. Erre már mindenképp
szükség volt a tagjainktól kapott visszajelzések
és a bizalmi testület értékelése miatt, hisz jól
érezhető volt, hogy a megnövekedett taglétszám
és az ezzel megnövekedett szakszervezeti
feladatok ellátására a jelenlegi öt fős
függetlenített csapat nem elegendő. Az új
elnökségnek így már lehetősége lesz új feladatok
elvégzésére,
nagyobb
területi
jelenlétre,
magasabb szintű érdekvédelmi munkára.
A kilenc fős elnökség támogatására, de
legfőképp a két iroda állandó nyitvatartásának a
biztosítására további egy-egy fő kerül majd
függetlenítésre a bizalmi testületből. Őket az új
elnökség fogja majd a megalakulásuk után
kiválasztani.
Szintén a konferencián kerül megválasztásra az
AHFSZ három fős Felügyelő Bizottságának elnöke
és két tagja, akik a munkájuk mellett végzik majd
el feladataikat.

Járműipari akciószövetség
Újabb szintre lépett a szövetségünk!
Az elmúlt év során folyamatos
konzultáció és egyeztetés zajlott a
szövetség tagjai közt. Ennek hatása már a
bértárgyalásokon is érezhető volt, hisz pontosan
tudtuk,
hogy
szövetségeseinknél
hogyan
alakulnak a tárgyalások. Most egy újabb közös
megoldással
tesszük
szorosabbá
az
együttműködésünk sikerét és kidolgoztunk egy
képzési rendszert, ahol a bizalmi munkatársaink
hamarosan közös képzési sorozaton vehetnek
részt. A szövetséget az Audi, a Mercedes, az
Opel, a Lear és a Bosch vállalatnál működő
szakszervezeti partnerek alkotják.
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December 24. Jézus születése, a keresztény kultúra kiemelkedő napja, valamint a
szentestére illetve a karácsonyi ünnepekre való készülődés egyik legfontosabb, utolsó
pillanata. Mindannyian tudjuk ezen a napon mi minden teendője akad még a családoknak,
hogy aztán az estétől megkezdődhessen a meghitt, családias hangulatban eltöltött
ünneplés a szeretteink körében.
Az Audi Hungária Független Szakszervezet a felsorolt érvek miatt csatlakozik azon
szervezetekhez, akik szerint a december 24. napja legyen munkaszüneti nap, ezért aláírás
gyűjtésbe kezd!

Kedves kollégák, kérünk bennetek, hogy a szakszervezeti
irodákban megtalálható aláíróív kitöltésével támogassátok a
népszavazási kezdeményezést!
Az aláíróívet kizárólag a munkaidőn kívül és személyesen van lehetőség kitölteni!
A kitöltéshez szükséges a személyi azonosítószám ismerete!
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