Avtal om yrkesintroduktion
Följande avtal gäller mellan Industrifacket Metall (IF Metall) och Byggnadsämnesförbundet (BÄF).
(Byggnadsämnesindustrin och Buteljglasindustrin)
§1

Avtalets syfte

Industrin står under de kommande åren inför en betydande generationsväxling som förstärker
behovet av nya medarbetare. Arbetet ställer idag högre krav på teoretisk utbildning och på
kvalificerad yrkeserfarenhet än tidigare. Rekryteringsfrämjande åtgärder är därför väsentliga för att
säkra industrins långsiktiga kompetensförsörjningsbehov. För att underlätta en effektiv
arbetslivsstart har parterna enats om att införa en introduktionsperiod kallad Yrkesintroduktion.
Yrkesintroduktionsavtalets syfte är att stimulera industriföretagen att erbjuda särskilda
introduktionsanställningar åt ungdomar för att underlätta för dem att arbeta och utvecklas i sitt
yrkesliv på svensk arbetsmarknad.

§2

Tillämpningsområdet

Yrkesintroduktionsanställningar riktar sig till personer som saknar relevant yrkeserfarenhet.
Yrkesintroduktionsanställningar kan komma ifråga för ungdomar som genomgått industriinriktad
yrkesutbildning inom Teknikcollege, gymnasieskola eller liknande. De kan även komma ifråga för
personer som saknar sådan grundläggande teknikutbildning.

§3

Anställning för yrkesintroduktion

Anställning för yrkesintroduktion är en visstidsanställning med följande särskilda reglering.
Med stöd av lokal överenskommelse kan anställningsavtal om yrkesintroduktion ingås mellan
arbetsgivare och anställd. Yrkesintroduktionsanställning kan ske även om det hos arbetsgivaren finns
tidigare anställda med företrädesrätt till återanställning. Parterna är således överens om att
yrkesintroduktionsanställning inte utgör brott mot företrädesrätten.
Varje yrkesintroduktionsanställning ska förenas med handledning och en individuell utvecklingsplan
ifråga om arbetsuppgifter och utbildnings- och introduktionsinsatser.
En yrkesintroduktionsanställning ska gälla under en viss tid. Anställningstiden får uppgå till 12
månader, med möjlighet till förlängning i upp till 12 månader. En sådan förlängning förutsätter stöd i
lokal överenskommelse eller lokalt godkännande. Yrkesintroduktionsanställningen är
uppsägningsbar från arbetsgivaren och den anställde med en månads ömsesidig uppsägningstid. De
yrkesintroduktionsanställda utgör vid uppsägning på grund av arbetsbrist en egen turordningskrets.
Vill den anställde eller arbetsgivaren att yrkesintroduktionsanställningen inte ska övergå i en
tillsvidareanställning på sedvanliga villkor inom avtalsområdet, ska besked om detta lämnas till
motparten senast en månad innan den överenskomna tiden löper ut.
I det fall en övergång från yrkesintroduktionsanställning till en tillsvidareanställning innebär att en
tidigare anställd med företrädesrätt till återanställning inte kan prövas för återanställning fordrar

övergången en lokal överenskommelse. De lokala parterna ska därvid särskilt beakta syftet med
detta avtal.

§4

Lön

Under en yrkesintroduktionsanställning tillämpas lön motsvarande lägst 75 procent av lägstlön enligt
tillämpligt Riksavtal.

§5

Övrigt

I de fall yrkesintroduktionsanställningen inte leder till fortsatt anställning vid företaget ska
tjänstgöringsintyg utfärdas som innefattar uppgift om anställningstiden och de arbetsuppgifter som
den yrkesintroduktionsanställde har utfört. Intyget ska också innefatta vitsord om inte den
yrkesintroduktionsanställde särskilt undanber sig det.
Förbundsparterna ska i förekommande fall genom råd och förhandlingar se till att fel vid
tillämpningen rättas till och att avtalets syften fullföljs. Med hänsyn till avtalets syfte kan eventuella
fel föranleda skadeståndsskyldighet vid klara och allvarliga fall av missbruk.

§6

Giltighetstid

Denna överenskommelse gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av tre månader. Vid en
uppsägning från någon av parterna kommer träffade lokala överenskommelser om
visstidsanställning vid yrkesintroduktion att vara giltiga till dess pågående visstidsanställning om
yrkesintroduktion löpt ut.

