MAI MULȚI BANI
PENTRU MUNCA PRESTATĂ
PRIN AGENT DE MUNCĂ TEMPORARĂ

Avantajul pentru membrii IG Metall care prestează o muncă prin agent de
muncă temporară
În calitate de membru IG Metall beneficiez de două ori pe an de o plată
suplimentară. Pentru aceasta trebuie să faci o cerere. Cum se procedează, afli aici.
Începând din anul 2021, cei care prestează o muncă prin agent de muncă
temporară și sunt membri de cel puțin 12 luni ai IG Metall primesc un beneficiu
de membru sub forma unei plăți suplimentare în același timp cu banii de
concediu și de Crăciun. Valoarea sumei depinde de durata angajării la agentul
de muncă temporară. Ea crește în trei trepte stabilite și din anul 2024 la fiecare
majorare a salariului tarifar.
Durata activității la agentul
începând din anul
de muncă temporară
2021
2022
2023
2024
după a 6-a lună
2 x 50 € 2 x 70 € 2 x 100 €
Mărire de
în al 2-lea și al 3-lea an
2 x 100 € 2 x 120 € 2 x 200 €
tarifdinamic
începând cu al 4-lea an
2 x 150 € 2 x 200 € 2 x 350 €

ASTFEL PRIMEȘTI
PLĂȚILE SUPLIMENTARE

Mai multe informații pe
igmetall.de/mitgliedervorteil-leiharbeit

Trebuie să faci o cerere la agentul tău de muncă temporară.
Solicită plata suplimentară la timp (data de intrare a poștei/e-mailului):
▸ Îndemnizație de concediu cel mai devreme din 19 mai până la 30 iunie.
▸ Bonus de Crăciun cel mai devreme din 19 octombrie până la 30 noiembrie.
(Nu este admis ca adeverința de membru să fie mai veche de 19 mai respectiv 19 octombrie.)

1. Înregistrare

pe igmetall.de/anmelden
(Este necesară o singură
înregistrare.)

Cerere

printați

2. Descărcați adeverință de
membruși cererea tip

Sau

A gent de
mu n că te m p o r a r ă

semnați și adresați cererea trimiteți
cererea prin
către agentul de muncă

Expediați e-mailul cu textul cererii tip și adeverința de
membru ca anexă către agentul de muncă temporară.

la punctul din meniu „Download“.

€

Condiții pentru beneficiul de membru:
La data de referință 30 iunie respectiv
30 noiembrie cel puțin 12 luni de
apartenență la IG Metall (și/sau la
un alt sindicat DGB) și cel puțin 6 luni
De activitate la agentul de muncă
temporară.

Verifică dovada plății
A fost plătit beneficiul tău de membru? În caz că sunt
problemeși întrebări, adresează-te către IG Metall de la
fața locului: www.igmetall.de/vor-ort

După un semestru gândește-te din
nou la asta!
Păstrează cu grijă această foaie și
scrie o notă de reamintire în calendar.

Întotdea
un
în luna a
mai
și Luna

NU EȘTI ÎNCĂ MEMBRU?

Atunci devino acum membru IG-Metall și asigură-ți astfel plățile tale suplimentare dintr-un an.
Formulare pentru aderare primești de la comitetele de întreprindere IG-Metall sau de la împuterniciții
IG Metalldin întreprindere. Sau devino membru online pe igmetall.de/beitreten
Aderare
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