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No signis contractes ni qualsevol altre tipus de document en
blanc.

No signis quitances sense consultar prèviament al sindicat.

Si signes alguna cosa (després de llegir-la sencera i amb
atenció) i no has pogut consultar amb la Intersindical-CSC,
escriu: “He rebut i no conforme” amb la data i hora que ho signes.

Conserva totes les nòmines i documents que et lliuri l'empresa o
que estiguin relacionats amb la feina (comunicacions de baixa,
d'alta, contractes...).

És molt important que tinguis en compte els terminis i que, des
del moment que et comuniquin qualsevol cosa, contactis amb el
sindicat amb la major brevetat possible.

Quan signis la nòmina, escriu la data del dia que la signes.

Davant qualsevol incidència amb la Mútua de treball, acudeix al
sindicat.

Denuncia les irregularitats. El sindicat amb tu podem fer-ho.

CONSELLS
BÀSICS
CONSELLS
BÀSICS
a tenir en compte a l'àmbit laborala tenir en compte a l'àmbit laboral

CONSELLS
BÀSICS
CONSELLS
BÀSICS

Contacta amb nosaltres:
Villarroel 45, entresòl 1r. Barcelona 08011 (M> L1 Urgell)
Tel: 934813660   Fax: 934813661  www.intersindical-csc.cat
intersindical@intersindical-csc.cat
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