INFORMACIJA NAUJIEMS DARBUOTOJAMS
Sveiki atvykę į Haugaland Avløysarlag 😊
Prie šio laiško rasite prisegtą darbo sutartį, apmokymų formą, pranešimo dėl įvykio darbe formą ir
kitą informaciją.
Darbo sutartis
Absolučiai visi darbuotojai privalo turėti darbo sutartį! Darbo sutartis turi būti pasirašyta prieš
pradedant dirbti. Visos eilutėtės pažymėtos X turi būti užpildytos. Kiek daug procentų dirbsite ir kiek
valandų per savaite, bei darbo dienų skaičius ir kurią valandą prasideda darbo diena - turi būti tai pat
pažymėta darbo sutartyje.
Žemiau darbo sytartyje parašyta jog Jūs įsipareigojate perskaityti darbo saugos taisykles (HMS) ir
rizikos analizę. Tai privalova visiems darbuotojams. Visa tai rasite mūsų internetiniame puslapyje.
Ten rasite taip pat ir daugiau informacijos apie sveikatą, aplinką ir saugą.
Žiūrėti www.haugaland-avløysarlag.no
Apmokymai
Labai svarbu jog Jūs gautumėte gerus apmokymus prieš pradedant dirbti. Tai galioja visiems
darbuotojams, tiek pradedantiems dirbti pas ūkininką prie žemės ūkio darbų tiek kito pobūdžio
firmoje. Ir prisiminkite jog visada geriau klausti daugiau jei ko nors nesuprantete, nei per mažai. 😊
Pranešimas apie įvykį darbe
Kartai darbe gali atsitikti nenumatyti ar pavojingi atsitikimai. Nukrypimai/pažeidimai nuo normalių
darbo sąlygų gali paliesti tiek žmones, priemones tiek aplinką. Tokie atsitikimai turi būti būtinai
pranešami mums ir užregistruojami tam skirtame pranešime, kurį rasite prisegtą prie šio laiško. Taip
pat būtina kalbėtis su savo darbdaviu pas kurį dirbate jog jie imtūsi priemonių pagerinti darbo
aplinką ir jog tai nepasikartotų ateityje. Pranešimo apie įvykį darbe formą taip pat galite rasti,
užpildyti ir atsiųsti tiesigiai iš mūsų internetinio puslapio.
Darbo valandų pildymas
Darbo inspekcija taip pat ir mes nurodome jog darbo valandų pildymas turi atitikiti tam tikrus
reikalavimus. T.y. jog turi būti nurodyta, data, darbo valadu kiekis per dieną, nuo kada ir iki kada
dirbote. Mes negalime sumokėti už tas valadas, kurios užpildytos ne pagal reikalavimus. Uzpildžius
darbo valandas jos turi būti patvirtintos ūkininko/firmos parašu taip pat ir Jūsų darbuotojo parašu.
Paskutinė diena pristatyti darbo valandas yra kiekvieno mėnesio 10-ta diena. Taip pat svarbu jog
susipažintumėte ir laikytumėtės taisyklių, kiek galima dirbti valandų per dieną ar savaitę (Maksimum
40 val. per savaitę ir 9 val.per dieną) žiūrėti Arbeidsmiljølov § 10. (Darbo aplinkos taisykles). Išdirbtas
valandas galite užpildyti ir pristatyti tai pat ir elektroniniu būdu, dėl išsamesnės informacijos
kreipkitės į mus.
Darbo saugos atstovas
Jei Jūs jačiatės nepatogiai ar Jums kas nors nepatinka Jūsų kasdieninėje darbo aplinkoje, Jūs visada
galite kreiptis į mus. Arba mes galime padėti tarpininkauti tarp Jūsų ir darbdavio pas kurį tuo metu
dirbate. Avløysarlaget turi išrinkę atsakingą asmenį už darbų saugą su kuriuo gali susisiekti visi mūsų
darbuotojai. Šiuo metu atsakinga už darbų saugą yra Marianne Haukås iš Tysvær, tlf. 996 15 212
Sėkmės darbe 😊
Su geriausiais linkėjimais Haugaland Avløysarlag

Vadovas Gudveig Håland

Atstovė darbų saugai Marianne Haukås
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