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Revize diferáků
Ing. Petr Slanina

Napříč celou firmou právě probíhá
revize diferenciačních tarifů.
Jejím cílem je nastavit nový systém
odměňování pracovního místa. K
posuzování mezd jednotlivých pozic
byly vytvořeny pracovní skupiny, které se skládají z personalistů, zástupců závodů a ze zástupců odborů.
Tyto skupiny obodují jednotlivé pracovní pozice zaměstnanců. Hodnotí
se kolik zaměstnanců koordinuje,

Někam, něco, na chvilku
Ivan Pěknica

Také máte kromě své profese ještě
oprávnění na něco jiného? Jeřábnický průkaz, ale jeřábníkem nejste? Svářečský, ale děláte to jen
sporadicky?

Naučili jsme se ovládat několik profesí
a stávají se z nás univerzálové. Když
nás pak náš nadřízený pošle na jiné
pracoviště s tím, že tam potřebuje jenom „něco na chvíli“, tak jdeme, protože je to na „chvíli“ a svou práci potom
„nějak“ doženeme.
A tady je ten průser. Pokud na nějakém pracovišti nebo stroji nepracujeme často a je jedno, jestli je to jeřáb,
obráběcí stroj, míchačka či cirkulárka,
obvykle netušíme, jestli náhodou nedošlo k nějaké změně v ovládání, nebo jestli se teď to zařízení nechová
jinak než před měsícem. Ale kdo by
se zdržoval pročítáním knih, doku-

jaká je odpovědnost na každém pracovním místě, dále pracovní prostřementace, kdo by kontroloval, zdali
všechno funguje jak má, jestli je
všechno bezpečné a veškeré zabezpečení zabezpečuje. Franta od nás
z dílny na tom včera dělal a nic neříkal. A já to tady jenom roztočím, přejedu o kousek dál, abych uvolnil místo
a půjdu zase rychle ke své práci.
Většinou se nic nestane. Potom, najednou, se NĚCO stane! V nejlepším
případě se to JEN rozbije. Ale může
být hůř, toho se všichni bojíme. A zjišťuje se míra zavinění. Tvrzení zaměstnance, že mistr chtěl jenom něco
odněkud někam převézt a bylo to potřeba udělat hned, aby se nezastavila
výroba, je k ničemu. Žádný nadřízený
nikdy nepřizná, že by mu vadilo, kdyby si zaměstnanec přečetl veškerou
dokumentaci a prohlédl kompletně
celý stroj, zdali nevykazuje zjevné
závady a prověřil veškeré zabezpečovací prvky a vyzkoušel správné funkce všech součástí. I přesto, že tento
nadřízený, stejně jako jeho nadřízený
a nadřízený toho nadřízeného ví, že
kdyby se všichni zaměstnanci chovali
tak, jak jim nařizují zákony, nařízení
vlády, předpisy korporátní, podnikové,
závodní, provozní, normy ČSN a EN,
návody k použití a ostatní pokyny a
poučení z jiných nezdarů, výroba by
se brzdila nebo zastavovala. A bylo
by potřeba více zaměstnanců!
Pamatujte na to! Zvlášť když půjdete
někam, něco, na chvilku…..

číslo 10

dí, psychická a fyzická náročnost a
dovednosti. Boduje se od 1 do 5 a
nakonec se všechny body sečtou.
Zároveň dochází k slučování některých podobných pozic, kdy zaměstnanci dělají stejnou práci, ale historicky mají odlišný název své pracovní
pozice.
Tato revize DT vychází z dohody při
kolektivním vyjednávaní. Je to velký
zásah do mzdového systému, proto
je zde námi prosazená podmínka, že
odbory musí nově nastavené tarify
odsouhlasit

Kafeterie
Ing. Jitka Javůrková

Připravujeme dotazník ke kafeterii,
abychom zjistili názor Vás zaměstnanců na tento systém benefitů.
V dotazníku bude nejdříve krátce shrnuto, co vlastně kafeterie znamená a
pak v několika dotazech chceme zjistit, jestli máte o tento systém benefitů
zájem a v jaké podobě. Proto mu prosím věnujte náležitou pozornost. Dotazníky budou k dispozici v kantýnách
a u jednotlivých RÚD.

Ruce

Šárka 47 let, 27 let pro huť

KRÁTCE
 Dne 3.-.4.11. zařizujeme v Ostravě jednání Hutnické odvětvové sekce OS KOVO

 Od příštího týdne budeme mít opět zvýhodněné vstupenky do kina Cinestar

 Na badmintonový turnaj konaný 19.11.
se hlaste na tel.2051

 Výletu do Jeseníků se zúčastnilo 48 našich členů a rodinných příslušníků

V době, kdy se snaží všichni mobilní operátoři zdražovat své tarify, jsme začali jednat s Vodafone
o prodloužení naší smlouvy. Ač zástupci Vodafone přišli s tím, že není únosné mít nadále tak nízké tarify, podařilo se nám je přesvědčit o opaku a proto námi nadstandartní domluvené podmínky
budou platit další dva roky beze změny. Momentálně využívá tohoto tarifu 5600 účastníků.
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Ramzová – Jeseníky
Mgr. Valerie Paszová

Je 1.10.2016 a v 5:30 ráno je u Kauflandu v Havířově čilý ruch – část
turistických nadšenců se usadila v autobuse a po krátké zastávce
v Ostravě, kde přistoupila druhá část výletníků, se vydáváme směr
Jeseníky – Ramzová.
Po třech hodinách jízdy vystupujeme v osadě Ramzová, která nás přivítala
krásným slunečným počasím. Zde se již každý rozhodl individuálně, kterým
směrem se vydá. Někteří volili
k cestě na vrchol sedačkovou
lanovku, jiní se vydali po svých a
plni odhodlání buď po „zelené“
na Obří skály nebo po „červené“
na Šerák. Odměnou za náš výkon při zdolání vrcholu byl nejen
dobrý pocit, že jsme to zvládli, ale
také krásný pohled na Jesenicko
nebo do údolí Bělé. Byl to velmi
příjemně strávený den a těšíme
se na další podobnou akci.

Za celebritami do Špindlu
Martin Klein

Zima nám pomalu klepe na dveře
a my jsme začali řešit, kam jet
v nastávající sezóně na již tradiční lyžařský zájezd.
Po zamítavém stanovisku hotelu
v Jánských Lázních padl nápad zkusit Krkonoše z druhé strany - tedy
Špindlerův Mlýn. Nejvstřícnější našim požadavkům byli v hotelu
AQUA Park Špindlerův Mlýn. Hotel
je součástí aquaparku a nachází se
přímo u dolní stanice sedačky na
Medvědín, odkud se dá přejet na
sjezdovky na Mísečkách. Skvělá

hotelová kuchyně zaručuje, že hladovět se nebude. Po celodenní lyžovačce si můžete zajít odpočinout
do již zmíněného aquaparku, sauny,
či solné jeskyně. Vše je v ceně pobytu. Přímo u hotelu je zastávka
skibusu, který lyžaře odveze na svahy ve Svatém Petru a na Hromovku.
Zdejší sjezdovky jsou známy svou
kvalitní úpravou, pečlivým zasněžením a pořádáním závodů světového
poháru. No, a pokud budete mít
trošku štěstí, narazíte i na nějakou
tu celebritu našeho showbyznysu.
Neváhejte a jeďte s námi. Více info
o všem na www.aquaparkspindl.cz
a www.skiareal.cz.

Pípání
Každý den pracovní než pípnou ptáci,
chystám se do hutě, mám tam svou práci.
Před domem škodovka pípne a mrkne,
pípá i při startu, když benzín se scvrkne.
Na bráně pípnu si, tam kde je vjezd,
a potom na dílně dříve než v šest.
Před tím si však pípnu na pánské šatně,
kdo nemá kartičku, je na tom špatně.
V kantýně pípám si, trápí mě hlad,
ještěrka pípá mi, když jedu vzad.
Ochranka na bráně má dlouhé pípátko,
kdo špatně zapípá, vyletí zakrátko.
Pípám si celý den v buse i v krámě,
pípám si u vchodu, když jdu k své mámě.
Večer jak usínám, manželka pípne,
chtěla by splnit si představy chlípné.
Ona vždy tak trochu ty touhy přehání.
Jdeme spát, čeká nás další den pípání!

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
Pořádá lyžařský zájezd do KRKONOŠ 16. - 19. března 2017
1.den :

Odjezd 4:00 hod. Havířov, parkoviště Kaufland u autobusového nádraží
4:15 hod. parkoviště Domu Kultury městaOstravy
V dopoledních hodinách příjezd do Špindlerova Mlýna, lyžování.
Odpoledne ubytování v hotelu AQUA Park, večeře.
2.-3.den : Lyžování, možnost využití skiareálu Medvědín-Mísečky,
Svatý Petr-Hromovka.
4.den :
Dopoledne lyžování. V cca 14.30 hod. odjezd.
Po celou dobu ubytování v hotelu AQUA Park je možno
využít 9 hodin pobytu v aquaparku zdarma. Dále hotel
nabízí wellness centrum, sauny, masáže, solnou jeskyni

Cena pro členy a rodinné příslušníky
ZO OS KOVO ArcelorMittal ČR 3200,-Kč cena pro ostatní 4200,-Kč
V ceně je – doprava, ubytování, polopenze, 9 hodin v aquaparku.
Cena nezahrnuje - skipasy, pojištění.

dospělý - pevné lůžko
dítě do 5 let - přistýlka
dítě 6-17 let - přistýlka

3200,- Kč
zdarma
2100,- Kč

Závazné přihlášky se zálohou min.1600,-Kč u Ing. Jitky Javůrkové: jitky.javurkova@arcelormittal.com
tel.2051 do konce roku. Doplatek do 18.2.2017.
Redakční rada: Drexler Michal 6859 Michal.Drexler@ArcelorMittal.com, Korta Miroslav 7476 Miroslav.Korta@ArcelorMittal.com, Kögler Robert 7958 Robert.Kogler@ArcelorMittal.com,
Paszová Valerie 7508 Valerie.Paszova@ArcelorMittal.com, Pěknica Ivan 3769 Ivan.Peknica@ArcelorMittal.com,, Polášková Marta 6906 Marta.Polaskova@ArcelorMittal.com,
Prak Vítězslav 7424 Vitezslav.Prak@ArcelorMittal.com, Slanina Petr 2553 Petr.Slanina@ArcelorMittal.com, Vlach Marek 5581 Marek.Vlach@arcelorMittal.com
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