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 15 % majorări salariale

 200 de euro în plus pe lună  
 pentru elevii de şcoală  
 profesională şi studenţii din  
 învăţământul universitar dual

 Durată contract colectiv 
 de muncă: 12 luni

Vrem să negociem prelungirea 
sporului special acordat 
funcţionarilor publici din serviciul 
poştal de la Deutsche Post AG.

NECESAR:

Revendicarea unor majorări salariale 
de 15 % este un lucru absolut necesar 
în situaţia actuală. În octombrie 2022 
rata medie a infl aţiei era de 10,4 %. 
Populaţia cu venituri mici se afl ă în cea 
mai precară situaţie. Statisticile dovedesc
ceea ce vedem cu toţii când mergem 
la cumpărători, când facem plinul la 
maşină sau când ne vine următoarea 
factură de plată: totul s-a scumpit şi 
avem nevoie de mai mulţi bani în 
portmoneu!

ECHITABIL:

Revendicarea noastră este echitabilă. 
În anul 2021, compania Deutsche Post 
DHL Group a avut un profi t-record de 

8 miliarde de euro. Profi tul din 2022 
este şi mai mare. Fără eforturile voastre 
nu s-ar fi  putut obţine un astfel de profi t. 
Este deci echitabil să benefi ciem şi noi de 
succesele avute de compania la care 
lucrăm.

REALIZABIL:

VER.DI este un sindicat puternic. 
Angajatorul nu ne va mări salariile de 
bună voie, dar, dacă vom acţiona 
uniţi, vom reuşi să obţinem ce vrem! 
Revendicările noastre sunt realizabile. 

Ce pot să fac?

Avem nevoie de cât mai mulţi oameni 
care să sprijine aceste revendicări. 
Vorbeşte cu colegii şi încearcă să-i 
convingi de aceste revendicări şi de 
avantajele pe care le are şi afi lierea lor 
la sindicatul VER.DI.

Dacă nu eşti încă membru de sindicat, 
acum e momentul cel mai potrivit să o faci!

Pentru alte detalii vezi aici:
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