عمل جيد
ٌ
يف العمل املؤ َّقت
الزميل العزيز ،الزميلة العزيزة،

أنت موظ ٌَّف يف عملٍ مؤقَّت .وعىل األرجح مررتَ بتجارب سيئة أثناء ذلك .ذلك أن بعض أفراد العاملة املؤقتة يُعا َملون مثل موظَّفني من الدرجة الثانية .وهذا
ظل ٌم وقل ُة احرتام.
هل تستحق ماالً أقل من زمالئك امل ُعيَّنني ٍ
تسجيل اسمك من رشكة توظيف ذات
ُ
مهني؟ هل أُلغي
بعقد ثابت؟ ال تعمل يف املهنة التي حصلت فيها عىل تأهيلٍ ّ
مثل هذه التجارب عايشها كث ٌري من أفراد العاملة املؤقتة .وال ينبغي للوضع أن يظل عىل هذا النحو.
مرة؟ هل انتهى التوظيف وفُصلت من الوظيفة؟ ُ
لقد نجحنا يف ذلك! حيثُ استطاع املوظَّفون يف العمل املؤقَّت عىل مدار السنوات املاضية وبالتعاون مع نقابة الصناعات املعدنية إحداث الكثري
فرص القبول .وقد أرسينا فضالً عن ذلك املزيد من
من التحسينات .لقد حققنا أجو ًرا أعىل بوضوح من خالل العالوات القطاعية.
وتحسنت كذلك ُ
َّ
أيام اإلجازة ،وبدالً أعىل للعطالت وعيد امليالد ،وأج ًرا إضاف ًيا لألعضاء .لقد أنجزنا ذلك من خالل عقود تعريفة األجور.
ُحسن من خالل عقود تعريفة األجور الظروف الحياتية والعملية
تتفاوض النقاباتُ  ،مثل نقابة الصناعات املعدنية ،عىل عقود تعريفة األجور بالنيابة عن أعضائها .ن ِّ
لألعضاء واملوظَّفني ونرسخ املزيد من العدالة يف العمل املؤقَّت.
ُ
ٌ
العامل
أموال وفرية نظري العمل الجيد .لكن ما زلنا نطمح للمزيد! نح ُن نسعى إىل إرساء ظروف العمل ذاتها واألجر ذاته ،الذي يتقاضاه
األساسيون ،لكافة أفراد العاملة املؤقتة .م ًعا نري ُد ترسيخ عملٍ جيد لكافة املوظَّفني.
ٍ
تحسينات إال من خالل اتحا ٍد
أكرث من  100000موظَّف يف العمل املؤقت انتظموا بالفعل يف نقابة الصناعات املعدنية .هم يعلمون أنهم لن يستطيعوا إدخال
قوي .لذلك اشرتك معنا وادعم العمل الجيد.
ّ

كن عض ًوا اآلن!

نح ُن هنا من أجلك:
دع ٌم نشط هنا يف رشكة التوظيف.
◂ مساعد ٌة تتسم بالكفاءة لدى فرع نقابة الصناعات املعدنية املختص بك ( .)igmetall.de/vor-ort
◂ موا ٌد معلوماتية شاملة حول العمل املؤقت.
االجتامعي.
◂ مشور ٌة احرتافية حول قانون العمل والقانون
ّ
االجتامعي.
والقانون
العمل
بقانون
◂ حامي ٌة قانونية مجانية يف النزاعات املتعلقة
ّ

امأل إعالن االنضامم أو انضم عرب اإلنرتنت بسهولة من خالل:

igmetall.de/beitreten

نقابة الصناعات املعدنية – نقاب ٌة للموظَّفني يف العمل املؤ َّقت.

ٍ
كرشيك يتمتع بالكفاءة :لكافة األسئلة املتعلقة بالعمل املؤقت وما يخصه.
تقف نقابة الصناعات املعدنية إىل جانبك
◂ نح ُن بجانبك لنؤ ِّمن لك أج ًرا مناس ًبا.
ت ُص ّنف رشكاتُ التأجري أفراد العاملة املؤقتة غالبًا يف فئة أجور دُنيا .وذلك رغم أنهم يؤدّون عمالً مؤ َّهالً يف رشكة التوظيف .نح ُن نراجع معك تصنيفك
ونساعدك يف الحصول عىل حقك.
◂ نح ُن بجانبك عندما ت ُهددك البطالة.
العامل املؤقتون مهدّدون بالبطالة بنسب ٍة ُ
ُ
تعادل خمسة أمثال املوظّفني الثابتني .ذلك أن رشكة التأجري تفس ُخ التعاقد غالبًا مبجرد انتهاء العمل يف رشكة العميل.
نح ُن بجانبك إذا حدث لك ذلك .نح ُن نراجع ما إذا كان الفس ُخ م ّرب ًرا حقًا وما إذا كانت لك مستحقاتٌ مالية لدى صاحب العمل.
◂ نح ُن بجانبك من أجل سالمتك املهنية.
كنت يف حاج ٍة إىل مالبس خاصة ألداء مهمتك (قفازات لليدين أو نظارة واقية أو أحذية خاصة) من أجل السالمة املهنية ،يجب عىل صاحب العمل أن
إذا َ
يوفِّرها لك .ويجب أال ميتنع عن ذلك أو يخصم مقابلها من األجر .نح ُن نقدِّم لك املشورة يف هذه الحاالت.
◂ نح ُن بجانبك لحامية حقوقك.
املهني (من قبيل العمل يف نوبات أو ليالً أو يف العطلة
يجب أن ت ُد َّون النقاط املحورية املهمة لتوظيفك كتاب ًة يف عقد العمل الخاص بك :مزايا النشاط
ّ
األسبوعية) وفئة األجر وفرتة العمل والحق يف اإلجازات .نح ُن نراجع عقد العمل ونساعدك يف التع ُّرف عىل الثغرات.
◂ نح ُن بجانبك من أجل إجازتك مدفوعة األجر.
توظيفي يف ٍ
ُخصم لهم ساعاتٌ من حساب الوقت .عىل أن
إذا مل يكن لدى صاحب العمل نشا ٌط
وقت ماُ ،ي َنح موظّفو العمل املؤقَّت إجاز ًة يف الغالب أو ت َ
ّ
اإلجازة غري املدفوعة يجب أال ت ُطبق! نح ُن نُقدِّم لك املشورة حول كافة املسائل املتعلقة بذلك.
◂ نح ُن بجانبك لنقدِّم لك املشورة القانونية.
عندما ت ُوقِّع عىل يش ٍء يف عالقة العمل ،ت ُعلن مبوجب ذلك موافقتك غري القابلة للنقض .نح ُن نراجع عقد العمل وكشوف الراتب وكافة
االتفاقات – وذلك قبل التوقيع.
◂ نح ُن بجانبك لنقدِّم لك املشورة القانونية االجتامعية.
ٍ
إعانات اجتامعية تكميلية من الدولة نتيج ًة لدخلهم املنخفض .نح ُن نساعدك عند مراجعة
يتمتع كث ٌري من أفراد العاملة املؤقتة غالبًا بالحق يف الحصول عىل
مستحقاتك والحصول عليها وعند بروز مشكالت مع وكالة العمل.

gute-arbeit-fuer-alle.de
facebook.de/gutearbeitfueralle
igmetall.de
leiharbeit@igmetall.de 
ربع كب صتخملا ّيلحملا عرفلا ىلع رثعا
igmetall.de/vor-ort

الخط الساخن للعمل املؤقَّت

هاتفنا املجا ّين للمشورة ألعضاء نقابة الصناعات املعدنية يف
العمل املؤقت.

0800 446 34 88

االثنني إىل الخميس من الساعة  09:00إىل الساعة  15:30والجمعة من
الساعة  09:00إىل الساعة 12:00

األريض مجا ّين .يف حالة املكاملات من شبكة الهاتف املحمول ميكن أن تُخصم رسو ٌم
االتصال من الهاتف
ّ
بحد أقىص  42سنت/دقيقة.
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