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Másfélszeres órabér szombati munkavégzésért.
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Miért kellene fizetnie Barnet Councilnak?
•
A Street Scene vezetősége egyetért abban, hogy a másfélszeres órabér
megfizethető.
•
Az alapbér nagyon alacsony.
•
A tagok közül sokan már most is heti hat napot dolgoznak a Barnet
Councilnál, és szeretnék fenntartani a jogot arra, hogy saját döntésük szerint
pihenhessenek a hétvégén.
•
A Street Scene vezetősége másfélszeres órabért fizet a kölcsönzött
dolgozóknak a szombati munkavégzésért.
•
A Barnet Council más dolgozók számára másfélszeres órabért fizet szombati
munkavégzésért és dupla órabért vasárnap végzett munkáért, anélkül, hogy
a szerződésüket megváltoztatták volna.
•
Barnet lakosai jelenleg 70 £-ot fizetnek a zöldhulladék-gyűjtésért, ami több
millió font bevételt jelent a szolgálatnak.
•
A háztartási és szelektívhulladék-gyűjtési dolgozók a COVID-járvány alatt
végig dolgoztak.
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Mit tesz a Barnet UNISON?
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•

A Barnet UNISON 2021. május 12-e szerdán találkozni fog az ügyvezető
igazgatóval a túlórabér-javaslat megbeszélése céljából.
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•

A Barnet UNISON belső sztrájkszavazást szervez. Kérjük, álljon készen a
szavazáson történő részvételre.
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Kérdések
Kérjük, forduljon Jakub Kozlowskihoz, a UNISON Street Scene szervezőjéhez a
07943 520836 telefonszámon, hívja fel a körzeti irodát a 0208 359 2088 számon,
vagy küldjön e-mailt a következő címre: contactus@barnetunison.org.uk
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