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Cristian Pinnes / Telefon (+49) 0231/18 99 86 52
(germană, română, engleză)
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Contact pe www.faire-mobilitaet.de
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Lucrezi în industria cărnii din
Germania …
Eşti mulţumit cu condiţiile tale de muncă?
Pentru a menţine salariile mici, deseori se angajează subcontractori
germani sau străini.

Dar: Şi pentru activitatea ta sunt valabile
anumite reguli şi legi, indiferent de ţara în
care îşi are sediul angajatorul.
Cât timp lucrezi?
Conform legii
… timpul maxim de lucru este de 10 ore pe zi și de 48 ore pe
săptămână si acesta nu poate fi depasit,
… după cel mult 6 ore de lucru ai dreptul la o pauză,
… dacă lucrezi în mod obișnuit mai multe ore decât cele stabilite,
orele suplimentare trebuie plătite.

Eşti plătit corespunzător?
Un macelar calificat, angajat direct de abator câștigă în jur de 15
euro pe ora în Germania. Subcontractorii platesc însa mult mai
puţin. Daca pentru locul tau de munca este aplicabil un contract
colectiv care prevede anumite standarde minime poţi afla de la
sindicatul NGG.
Începând de 1. iulie 2014 există în Germania pentru prima dată un
contract colectiv valabil pentru toată branșa industriei carnii, care
prevede și un salariu minim.

Multe abatoare caută în prezent personal calificat. Noi îţi arătăm
cum să ajungi pe piaţa germană de muncă.

Află din timp care sunt drepturile tale
şi contactează-ne!

Salariul minim în industria cărnii:
• din 01. 10. 2015 – 8,60 Euro brut/ora
• din 01. 12. 2016 – 8,75 Euro brut/ora

Sindicatele germane se implică în apărarea drepturilor angajaţilor.
Este valabil şi pentru tine chiar dacă vii din altă ţară.

Ai asigurare medicală?

Apelează la noi dacă ai
întrebări legate de drepturile
Tale!

Ca angajat detasat trebuie să fii asigurat în tara unde eşti angajat.
Ca să beneficiezi de servicii medicale gratuite în Germania trebuie
să aduci adeverinta A1 şi Cartea Europeană de sănătate. Dacă
muncești o perioadă mai lungă în Germania ca detașat, poţi să te
înregistrezi cu ajutorul Formularului S1 la o asigurare medicală
germană. Atunci ai dreptul la toate serviciile medicale în Germania.
Aceste formulare le obţii de la casa de asigurarea din tară.

Care sunt condiţiile de cazare?
Locuinţa nu trebuie să fie inadecvat de scumpă, mai ales dacă o
împarţi cu alte persoane. Câte persoane pot fi accommodate
într-o încăpere și pe cât loc este reglementată și de lege.
Dacă ești muncitor detașat, angajatorul este obligat să suporte
costurile pentru cazarea ta!

Ştii care sunt şansele tale la un curs de
calificare sau la un loc de muncă într-o
firmă germană?

Lucrezi în condiţii de siguranţă?
În abator se aplică anumite măsuri de protecţie şi de igienă atât
pentru siguranţa ta cât şi a consumatorului.
Angajatorul trebuie să-ţi ofere echipamentul corespunzător de
lucru şi de protecţie. Dar nu are voie să-ţi reţină din salariu
banii pentru echipament. El este responsabil pentru siguranţa ta
la locul de muncă.

Consiliere în limbile:

