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Dragi colege și colegi, 
Renegocierile din 23.09.2022 erau pe cale să eșueze!  
Prea mare a fost diferența între ideile comisiei tale de negocieri și celor de la conducerea Westfleisch. 
Abia mai multe îmbunătățiri și o discuție într-un cerc foarte mic au dus la progres. 

Asta am reușit: 

Westfleisch SCE din 01.10.2022 
Grupa salarială C ( ambalare Lübbecke) = 12,20 € (=253,50 €/lunar) 
Grupa salarială B (ambalare Lübbecke) = 12,50€ (=202,80€/ lunar) 
KT 1/1 = 2073,50€ (12,20€/oră) 

WF Erkenschwick de la 01.10.2022 
Grupa 1 = 12,20 = ( 268,13 €/lunar) 
Grupa 2 = 12,50€ (219,38€ lunar) 
KT 1/1 = 1982,50 € (12,20€/oră) 

Grupele salariale vită/porc de la 01.10.2022 
Treapta salarială 1 = 12,20€ (= 253,50 € lunar) 
Treapta salarială 2 = 12,50€ (= 202,80€ lunar) 

Toate celălalte grupe salariale vor fi mărite de la 01.10.2022 cu 0,50€ la oră (aprox 80 € brut). 
Pe deasupra se plătește lunar 50€, bani de energie. 

Toți angajații obțin (în caz că sunt la 31.12.2022 de cel puțin de 6 luni angajați) la salariul pe noiembrie, 200 € net, bani 
de energie. Angajații care au început activitatea de muncă în anul 2022 trebuie să restituie cei 200€ bani de energie în 
caz că își dau demisia până pe 31.12.2022. 

Încheierea este valabilă până la 30.06.2023. Până atunci trebuie încheiat un nou contract colectiv pentru angajații de la 
Westfleisch SCE și Westfleisch Erkenschwick. 

Suntem siguri: Cu acest rezultat angajații de la Westfleisch și WF Erkenschwick pot trece iarna! 

Minim7 % și până la 19 % 

+ 200 € bani de energie! 

Până la tipărirea contractului 

colectiv, membrii NGG pot vedea 

noile tabele salariale la comitetul 

întreprinderii. 

 

Doar membrii NGG  

beneficiază de noile valori 

salariale și banii de energie! 

mailto:nrw@ngg.net
https://nrw.ngg.net/


Suntem la dispoziția ta! 
Gewerkschaft NGG 
Region Bünde-Lübbecke-Minden 
Marktstr. 8, 33602 Bielefeld  
Tel: 0521 986290  
eMail: region.ostwestfalen-

Centru de consiliere pentru vorbitorii de limba română 

Gewerkschaft NGG 
Region Südwestfalen 
Körnerstr. 43, 58095 Hagen 
Tel: 02331 140280  
eMail: region.suedwestfalen@ngg.net 

Gewerkschaft NGG 
Region Ruhrgebiet 
Im Lipperfeld 33, 46047 Oberhausen  
Tel: 0208 305820  
eMail: region.bgoberhausen@ngg.net  

Gewerkschaft NGG 
Region Münsterland  
Johann-Krane-Weg 16, 48149 Müns-
ter 
Tel: 0251 364920  

NGG vorbește acum românește! 
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