
Dragi colegi, dragi colege,
Ești angajat ca muncitor temporar. Ai avut probabil deja experiențe neplăcute. Deoarece majoritatea muncitori-
lor temporari sunt tratați ca angajați de mâna a doua. Acest lucru nu este corect și nerespectos.
Câștigi mai puțini bani decât colegii tăi care sunt angajați pe perioadă nedeterminată? Nu lucrezi în profilul  
tău de activitate? Ai fost vreodată concediat dintr-o companie? Ți s-a terminat perioada de activitate sau ai fost 
concediat? Astfel de experiențe au fost trăite deja de mulți muncitori temporari. Nu trebuie să rămână așa.

Am reușit! În ultimii ani angajații temporari împreună cu IG Metall au reușit să implementeze multe 
îmbunătățiri. Am obținut câștiguri semnificativ mai mari prin intermediul bonusurilor din industrie. Și șansele 
de plasare s-au îmbunătățit. În plus, am implementat mai mult concediu, bonusuri de concediu și de  
Crăciun mai ridicate și o plată suplimentară pentru membrii. Acest lucru l-am reușit prin intermediul  
contractelor colective.
Contractele colective sunt negociate de sindicate cum ar fi IG Metall pentru membrii lor. Prin intermediul 
contractelor colective ne îmbunătățim condițiile de viață și de muncă ale membrilor și angajaților și implemen-
tăm mai multă dreptate în munca temporară.

Bani corecți pentru o muncă echitabilă. Dar trebuie să mai adăugăm puțin! Ne dorim aceleași condiții de muncă 
pentru toți muncitorii temporari și același salariu ca cel al personalului permanent. Împreună dorim să obținem 
condiții bune de muncă pentru toți angajații.
Peste 100.000 de angajați temporari s-au organizat deja în sindicatul IG Metall. Ei știu că doar cu ajutorul  
unei comunități puternice se pot implementa îmbunătățiri. Implică-te și tu și decide pentru tine condițiile  
bune de muncă.

Devino membru acum!
Suntem pentru tine aici:

 ▸ Susținere puternică la locul de muncă.
 ▸ Ajutor competent de la filiala ta IG Metall (   igmetall.de/vor-ort).
 ▸ Material informativ complet referitor la munca temporară.
 ▸ Consiliere profesională în dreptul muncii și dreptul social.
 ▸ Protecție legală gratuită în cazurile litigiilor de muncă și a celor sociale.

MUNCĂ ECHITABILĂ ÎN 
ANGAJAREA TEMPORARĂ

Declarația de aderare se completează sau puteți adera online:   igmetall.de/beitreten

http://www.igmetall.de/beitreten
http://www.igmetall.de/vor-ort


IG Metall – Sindicatul pentru angajații temporari.
IG Metall vă stă la dispoziție ca partener competent: Pentru toate întrebările legate de munca temporară  
și mai mult.

 ▸ Îți stăm la dispoziție pentru o plată adecvată.
Firmele de muncă temporară grupează deseori muncitorii temporari în grupe salariale mai reduse. Și acest 
lucru este realizată chiar dacă prestează muncă calificată în cadrul companiei. Verificăm împreună gruparea 
și te ajutăm să beneficiezi de dreptul tău.

 ▸ Îți stăm la dispoziție pentru tine, dacă ești amenințat cu șomajul.
Muncitorii temporari sunt predispuși la șomaj de cinci ori mai des decât angajații permanenți. Deoarece firma 
contractantă concediază deseori, atunci când munca se finalizează în compania clientului. Dacă ți se întâm-
plă acest lucru, suntem acolo pentru tine. Verificăm dacă concedierea este legală și dacă ai drepturi financi-
are față de angajatorul tău.

 ▸ Îți stăm la dispoziție tine acolo pentru protecția muncii.
Dacă ai nevoie de îmbrăcăminte specială pentru activitatea ta (mănuși, ochelari de protecție sau pantofi) 
pentru protecția muncii, angajatorul tău trebuie să ți le pună la dispoziție. Nu trebuie să refuze acest lucru 
sau să îl deducă din salariu. Noi te consiliem în aceste cazuri.

 ▸ Îți stăm la dispoziție tine pentru protecția dreptului.
În contractul de muncă trebuie să comunicați cele mai importante puncte ale contractului de muncă în scris: 
Observații ale activității (de ex. munca pe ture, în timpul nopții sau în weekend), clasificarea, durata de 
muncă și dreptul la concediu. Vă verificăm contractul de muncă și vă ajutăm să recunoașteți cazurile.

 ▸ Îți stăm la dispoziție pentru concediul tău plătit.
Dacă angajatorul nu are momentan nicio activitate, angajații temporari vor intra în concediu 
sau li se vor deduce orele din contul de timp. Concediul neplătit nu trebuie luat! Noi te consiliem pentru toate 
întrebările pe care le ai.

 ▸ Îți stăm la dispoziție pentru consilierea legală.
Dacă semnezi ceva în contractul de muncă, îți dai acordul în mod irevocabil. 
Îți verificăm contractul individual de muncă, calculele salariului și toate acordurile - și toate acestea înainte 
de semnătură.

 ▸ Îți stăm la dispoziție pentru consilierea socială.
Mulți muncitori temporari au dreptul datorită unui venit redus la servicii sociale suplimentare acordate de 
stat. Te ajutăm să verifici și să îți pui în aplicare drepturile și în cazul problemelor cu agenția forțelor de 
muncă.

 

Hotline Muncă temporară 
Telefonul nostru gratuit de consiliere pentru 
lucrătorii temporari membrii IG Metall. 

0800 446 34 88
De luni până joi de la 9:00 până la 15:30 
și vineri de la 9:00 până la 12:00.
Apelul din rețeaua de telefonie fixă este gratuit. Pentru apelurile din 
rețeaua mobilă de telefonie pot apărea costuri de maxim 42 cenți/min.

 gute-arbeit-fuer-alle.de
 facebook.de/gutearbeitfueralle
 igmetall.de

  leiharbeit@igmetall.de

Pentru filiala ta locală la 
 igmetall.de/vor-ort
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