Legyél Te is FESZ tag!
Itt az összetartás ideje!
A Független Egészségügyi Szakszervezet immár 10 éve az egészségügyi
és szociális dolgozók érdekeinek védelmére és képviseletére jött létre. Azért küzdünk, hogy a
kormányzat és a munkáltató magasabb béreket, jobb munkakörülményeket, elégséges
pihenőidőt, nagyobb megbecsülést biztosítson számunkra! Ezeket a célokat akkor érhetjük
el, ha elég sokan vagyunk. Mivel csak nagy tagsággal a hátunk mögött, vehetünk részt a
bértárgyalásokon.
Amire számíthatsz:
- Rendszeresen küzdünk a kormányzattal a munkánkkal arányos, magas bérekért, jobb
feltételekért. A jelen helyzetben ez most határozottab kiállást igényel, és MI felvesszük a
kesztyűt!
- Bármikor fordulhatsz hozzánk, ha munkahelyi gondod van - rosszul állapították meg a
fizetésed, nem kapod meg a ledolgozott munkáért járó bért, vagy pótlékot, a munkához
szükséges eszközöket, ha nem biztosítják a megfelelő munkavédelmi feltételeket, vagy
ha méltatlanul bánnak veled.
- Szükség esetén jogi védelmet és képviseletet is biztosítunk számodra, akár a bírósági
eljárás során is ha jogtalanul bánik veled a munkáltató.
- Ha tisztséget vállalsz, vagy munkavédelmi képviselő vagy, akkor munkajogi védelmet is
kapsz, ami azt jelenti, hogy nem mondhatnak fel neked, vagy nem helyezhetnek át a
munkáltató-kénye-kedve szerint. Ehhez munkaidő kedvezményt is kaphatsz, aminek
idejére távolléti díj illet meg. (Ha egy munkahelyen legalább tizen beléptek hozzánk,
érdemes alapszervezetet alakítani, tisztségviselőket választani.)
- A tagdíj nálunk alacsony, a garantált bér 0,5%-a , ami csökkenti az adóalapodat, tehát
ténylegesen még ennél is kevesebb.
- Ingyenes jogsegély szolgálat; Különböző kedvezmények.
- Részletesebb információkat Facebook oldalunkon vagy a www.fesz.eu honlapon találsz.
Felületünkön online regisztrációra is lehetőség van! (A kitöltött, aláírt jelentkezési lapot
az e-mail címünkre várjuk. A levonási nyilatkozatot pedig a munkáltató munkaügyi
osztályán kell leadni, de egyéni utalás is lehetséges.)
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