Avhil

f)I11 ytkesiIltFotItIktif)tl

S fle
I )c’n nya leknil\cn och efleklivaic pioduktionsmetoder med allt mci automaliserade

mihiiiinai• siiller ökade krav pa tekniska ktinskaper kr arbete i livsmedels lie la saiutidit
som allt Irre tinia sIer sw till indtisirin. 1 n flrtitsHttnin flr all Iivsnwdelskreta ska
kunna vixa och stiirka sin konkunenskral 1 Hr att Ii vsn delstreta kan rekrytera personal med
rillt utbuldnin.
Tekni kcc)l lece Jr en sam verkans fl irm dJr flretac och fick lJrbund i nom industri ii smiarhetar
med skolor och kommuner fi att Jka kvaliteten p utbildninear flr industrins behov. MJlet
med utbi ldni iien Jr alt flretaen ska kunna hitta den kompetenta persoiucl s m hehJvs lJr att
kunna konktnreia pJ en global marknad. 1 Jr elever pa Tekn ikcol lege skapar en modell med
vrkes introduktion en veiaiie niel Ian utbi Idni nstiden och Iram tida arbete i
Ii vsmedel s lJre tag.
l ‘Jr att sakra dcii lncsiktiga k nipctensFJrsJrjni ngen fw livsmerMsflrelag har parterna enats
om detta avtal.

Ti Illimp ningsom ratt et
YrkesintrodukiJonsanstiiIlninar riktar sie till ungdomar under 25 Jr och som
genomgatt Teknikcollege eller annan industriell utbildning dJr uthildningsanordnaren
har ett etablerat samarbete med livsmedels [dretag om utbi Idni ngens innehJl 1 och
uttormni ng.
2.

Yrkesi ntroduktionen ska i nnehJl la utbi idni iic som cer en Rimplic introduktion till
arbetslivet och en cod runct fr en flwtsatt anstiillninc och titveeklinc inom lZretacet.

3. t)vetenskommelsen om yrkesintroduktionsanslHllninc oniftttar fltetac som Jr
anslutna till 1 J smedelsfJretagen

Anställning för yrkesi ittrodti ktion

4. Anstallning l’Jr yrkesintroduktit ni Hr en visstidsans tJllning enligt Livsmedelsavtalet
eller annat mellan de ccii trala pwterna tecknat kol lekti vavtal 1 )et centrala
kol lektiva talet Hr [1 llJmpl igt pa yrkesi n trodtiktionsanstJl lni ngar. dock med fJljandc
sdrski Ida reglering.

5. Med stJt av lokal Jverenskommelse kan anstLillningsa\ tal om yrkesintroduktion i ngas
mellan arbetsgivare och anstilild. YrkesintrodLtktionsanstiillning kan ske Jven om dci.

2(3)

hos TlwlsLivaft’n linns lidi rc anstHllda mcd flrctrHdcsiiti till HicoinsiHilninu.
lnicrna ar salcdcs )vcrcns om Hit ylkcsllitroduktit)lisanstiUlliin intc uigi brott mot
h ic 1 iHdcs Hl tc n.
1 ii yrl sinir IuktionsanstHllninu ska gHlla undcr viss tid. AiistHllningstidcn Hr uppgH
12 mHnadcr. ( )iu dci iii motivcral mcd utciincspunkt FrHn dclta a tals sylic kan
yrkcsiiitrluktionsanstHllinnccn cltcr lokal vcrcnskomniclsc ForlHnas mcd hist 12
manadcr. Som uuIanLspLtnkt om lattar yrkcsi ntrodLlktionsanstHl 1 ni iir ht’! tid. mcii

(.

Hvcn dcliidsansiHllnmcar kan Forckomma.
1 i’r \‘arjc uncdom soni har cn itcsi ntroduktionsaiistHllninc ska dct utscs cii
handlcdarc samt upprHiias cn nidi iducll utvccklingsplan ilkcn omtallar
arhctsuppw ltcr och utliiltln ws— och introduktioiisinsatscr,

7.

‘

X.

Yrkcsi ntrodukl n)nsanstHl 1 ninicn Hr uppsHni ngshar FrHn arhctsgivarcn och dcn
anstHlldc mcd cii inHnads uppsHgningstid. R)r cii sHdan uppsiigning ska dct tinnas
sak! i runct. 1 )c yrkcsi n troduktionsanstHl Ida utgir vid uppsHgn ing p grund av
arhclshrist cii ccn ttiro dni nskrcts.

9.

1 n yrkcsi nti)dukti()nsanstHI1iimg övcrgHr till cn ti I]svidarcanstHll ni ng vid
yrkcsi ntr duktionsanstHl 1 ni ncns LitHng. om in tc arbctsgi varcn cl 1cr arbctstagarcn
scnast cii manad innan yrkcsintroduktionsanstHlln instidcn kpcr ut till motparcn
lHmnar bcskctt om all anstiillnincc n avbryts.

It). 1 dct fall cn övcrgang frän yrkcsintroduktkmsanstiillning till cii ti llsvidarcanstiillning
i nnchtir att cn tidigarc anstHl Id mcd FörctrHdcsriitt till Htcranstäl lning i ntc kan pröv as
för atcranstHl 1 ni ng fordrar övcrgmgcn cmi lokal övcrcnskornmclsc. 1 )c lokala parwriia
ska dHrvid sLirski It hcakta syftct mcd dctta avtal.
1 1 Vid yrkcsi ntroduktionsanstHl liii ng gHl 1cr 1 ivsmcdcl savtalct punktcn l .2 fjHrdc stycket
om information om dcii fack! iga vcrksamhctcn.
.

Lön
1 2. Undcr cii yrkcsintroduktion tillämpas mänadslön cllcr timlön 1 öncn ska tippgä till
läust 75 proccnt a minimilöncn i tillämpligt centralt kollektivat tal.
.

Övrigt
1 3. 1 dc fall yrkcsintroduktionsanstLdlningcn intc lcdcr till tortsatt anstäilning vid förctagct
ska [iLinstgörinsi ntyg utfärdas som inncfattar uppgift om anställ ni ngstidcn och dc
arhctsuppgi 1 tcr som dcii yrkcsintroduktionsanställdc har utfört. Intygct ska ocksa
inncfatta vitsord om inte dcii yrkcsi ntroduktionsanställdc särskilt undanhcr sig dct.
14. Nörhundsparterna ska i lörckommandc fall genom rad och förhancili ngar sc till att fcl
vid tillämpningen rättas till och att a talcts s 1 tcn ltd 1 följs .\‘Icd häns) ii till avtalcts

3(3)

svift’ kan cvcntuclla kT Ininlcda sk lcs ndsskyIdihci vid klara och allvarli
av missbruk.

i

‘all

Giltighetstid
1 5. 1 )enna verenskoiu melse il ler tillsvidare mcd en msesidi uppsiicni ngstid av tre
manader. V id en uppsL nin Iran nion av park rna k immer tr.itTade lokala
överenskommelser om visstidsanstiUlnin vid yrkesi ntrodukuon att vara i 1 tia till
dess p iende vi sstidsan stiil 1 ni nar om vrkesi ii trodukti on lOpt ut.

Sti )Ckht )l ni den 22 okti iber 2014
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