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Els empleats NO som el més important per la Direcció
La propera vegada que us diguin que els empleats som el més important per l’empresa, ja sigui
en un TownHall, en una reunió de grup o fins i tot quan us comuniquen la vostra avaluació....
No us ho creieu !!!
L’exemple més evident el tenim en la petició que vàrem fer per considerar Dijous Sant com
jornada especial (horari de 9h a 15h).
Aquesta petició no te afectació als pressupostos de la companyia, no afecta al còmput
d’hores anuals i és compatible amb l’horari de servei del Client.
Amb tot això, la Direcció no ha sigut capaç de donar una resposta afirmativa a aquesta petició
del Comitè d’Empresa formalitzada el dia 2 de juny de l’any passat.
Després de nou mesos rebem com a única resposta que la mesura “no ha estat considerada
de moment pel Comitè de Direcció per aplicar de manera immediata”.
Davant d’aquesta resposta, les primeres preguntes que ens sorgeixen són les següents:
•

És possible que Direcció de RRHH no hagi escalat la petició ?

•

El Comitè de Direcció no ha tingut temps per decidir una millora pels empleats ?

•

La decisió s’ha d’escalar a un Comitè de Direcció Internacional ?

•

Tan difícil és prendre una decisió d’aquest estil ?

Si per una petició que creiem tan simple han passat nou mesos i no tenim resposta definitiva, no
volem pensar com pot ser la presa de decisions en temes estratègics.
En qualsevol cas, la resposta rebuda ens sembla una burla i una falta de respecte cap als
empleats.
El Comitè d’Empresa seguirem insistint amb aquesta i altres mesures que facilitin la conciliació
familiar i siguin un benefici evident per tots els treballadors.

Senyors de la Direcció: Rectificar és de savis !!!
Volem Dijous Sant amb jornada especial !!!

Pots accedir a les notícies i documentació d’interès al web www.comiteitnow.com
També pots contactar amb nosaltres a través de l’e-mail info@comiteitnow.com

