املزيد من املال يف مجال العاملة املؤقتة

ميزة ألعضاء نقابة الصناعات
املعدنية ( )IG Metallيف مجال العاملة املؤقتة

بصفتك عض ًوا يف نقابة الصناعات املعدنية ( ،)IG Metallفإنك تتلقى دفعة إضافية مرتني يف السنة.
ولهذا الغرض يجب أن تقدم طل ًبا .وميكنك هنا معرفة كيفية القيام بذلك.
اعتبا ًرا من عام  2021سيحصل العامل املؤقتون األعضاء يف نقابة الصناعات املعدنية ( )IG Metallمنذ
 12شه ًرا عىل األقل عىل ميزة عضوية تتمثل يف الحصول عىل دفعة إضافية مع كال من مكافآة العطلة
ومكافأة عيد امليالد .ويعتمد املبلغ عىل مدة العمل يف رشكة العاملة املؤقتة .وتزداد عىل ثالث مراحل
محددة وبد ًءا من عام  2024مع كل زيادة يف التعريفة.
العمل لدى رشكة العاملة
املؤقتة
بعد الشهر السادس
يف السنة الثانية والثالثة
بد ًءا من السنة الرابعة

2022

2021

 50 x 2يورو
 100 x 2يورو
 150 x 2يورو

2023

 70 x 2يورو
 120 x 2يورو
 200 x 2يورو

100 x 2
200 x 2
350 x 2

يورو
يورو
يورو

بد ًءا من 2024

زيادة ديناميكية
للتعريفة

يجب أن تقدم طلبًا لدى رشكة العاملة املؤقتة الخاصة بك.
تقدم بطلب للحصول عىل الدفعة اإلضافية يف الوقت املحدد (عرب الربيد/الربيد اإللكرتوين):
◂ مكافأة العطلة عىل أقرب تقدير من  19مايو حتى  30يونيو.
◂ مكافأة أعياد امليالد عىل أقرب تقدير من  19أكتوبر حتى  30نوفمرب.
(يجب أال تكون شهادة العضوية أقدم من  19مايو أو  19أكتوبر).

رشكة
العاملة املؤقتة

اإلرسال عرب الربيد

igmetall.de/mitgliedervorteil-leiharbeit

هكذا تحصل عىل دفعاتك اإلضافية
عىل موقع

igmetall.de/anmelden

(يلزم التسجيل ملرة واحدة).
الطباعة

 .2تنزيل شهادة العضوية ومنوذج

أو

اإلرسال عرب الربيد اإللكرتوين مع نص منوذج الطلب وشهادة
العضوية كمرفقات إىل رشكة العاملة املؤقتة.

دامئا يف مايو
وأكتوبر!

املزيد من املعلومات عىل موقع

 .1تسجيل الدخول

الطلب
التوقيع واإلرسال إىل رشكة
العاملة املؤقتة

اشرتاطات الحصول عىل ميزة العضوية:
أن يكون مر حتى يوم االستحقاق يف  30يونيو أو
نوفمرب عىل األقل  12شه ًرا عىل العضوية 30
)IG Metallيف نقابة الصناعات املعدنية)( )etallو/أو
أي نقابة أخرى تابعة التحاد النقابات العاملية
األملاين  )DGBوعىل األقل  6أشهر عمل لدى
رشكة العاملة املؤقتة.

تذكر ذلك مرة أخرى بعد ستة أشهر!
احتفظ بهذه البطاقة يف مكان آمن واكتب تذك ًريا يف التقويم.

الطلبعىل
تحت بند القامئة „( “Downloadتنزيل).

التحقق من إثبات املكافأة
هل تم دفع قيمة ميزة العضوية الخاصة بك؟ توجه يف حالة وجود مشاكل أو
استفسارات إىل نقابة الصناعات املعدنية ( )IG Metallالخاصة بك يف
املوقعwww.igmetall.de/vor-ort :

€

لست عض ًوا بعد؟

االنضامم

إذن بادر اآلن بالحصول عىل العضوية يف نقابة الصناعات املعدنية ( )IG Metallواحصل عىل دفعتك اإلضافية بعد عام واحد.
ميكنك الحصول عىل استامرات العضوية من مجالس عامل أو ممثيل  IG Metallيف الرشكة .أو ميكنك الحصول عىل العضوية عرب اإلنرتنت
عىل موقع igmetall.de/beitreten
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