assHiHstent-nytt
Hej alla härliga assistenter! Äntligen börjar det bli lite ljusare ute och det är till och
med dags att börja planera sommarsemestern så förhoppningsvis är det en härlig tid
vi har framför oss! Det händer en hel del just nu och vi kommer ta upp några av de
viktigaste sakerna i det här numret av assHiHstent-nytt. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er om ni har önskemål på ämnen att ta upp i dessa nyhetsbrev!

Semester 2019

Arbetsledarna ska, som sagt, lämna in
sommarplaneringen till oss senast den 1
april så har ni inte hunnit ansöka om
sommarsemester redan så är det hög tid
att göra detta nu.

Vi kan tyvärr inte garantera att alla får
exakt de veckor som har önskats men vi
vet att arbetsledarna gör sitt bästa för att
få ihop det så bra som det bara går.

Enligt semesterlagen måste ni som går på
egen schemarad ta ut minst fyra veckors
semester per år. Om ni inte vill ta ut
dessa fyra veckor under sommaren så behöver vi veta att det finns en plan för när
dessa dagar istället ska tas ut.

Lönesamtal

Under våren är det återigen dags för lönesamtal och inom Hand i Hand använder vi ett s.k. graderingsverktyg som underlag vid dessa. Detta innebär att både
arbetsledare och assistent graderar assistenten utifrån ett antal fastställda kriterier.

Mer information om vilka kriterier som
gäller samt en lathund som förklarar processen lite tydligare finner ni på hemsidan under ”Medlemmar” och ”Alla dokument” och därefter under fliken ”Arbetsledare” och ”Löne- och medarbetarsamtal”. Alla samtal ska vara genomförda och
inskickade till oss senast den 10 maj och
ökningen gäller från den 1 september.

Friskvård

Sedan den 1 januari har vi förtydligat våra
riktlinjer kring friskvård. Numera betalas
enbart 166,67 kr ut per månad och vi kan
inte längre förskottera några friskvårdssummor.

En assistent som ex. köper ett gymkort för
2500 kr i januari får alltså enbart ut
166,67 kr den månaden. Sedan betalas
166,67 kr ut löpande varje månad tills att
hela friskvårdsbidraget är utbetalt (dvs.
2000 kr). Ett alternativ för dem som vill
ha hela summan utbetald på en gång är att
vänta tills året är över och skicka in kvittot då istället. Om anställningen har varat
under hela året, och gymkortet köptes i januari så betalas hela summan ut på en
gång. Vid frågor är ni varmt välkomna att
kontakta våra löneadministratörer Patrik
och Sebastian!

Rekryteringsträff!

Söker du, eller någon du känner extrajobb
till sommaren? Kom på vår rekryteringsträff i Bjärnum den 8 april kl. 17-19!
Flera av våra medlemmar kommer finnas
på plats för att söka både timmisar och semestervikarier. Varmt välkomna!

Sjuk mer än en vecka?

Glöm inte att kontakta din koordinator om
du är sjuk under mer än en vecka. Från
den 8 sjukdagen behöver du lämna in ett
giltigt läkarintyg för att vi ska kunna betala ut sjuklön.

