
ARATĂ-ȚI
CHIPUL 

 După prima rundă de negocieri, angajatorul 
 nu a formulat nicio ofertă. 

 Suntem cu toții uniți și ne susținem 
 revendicările. Participă și tu la această 
 campanie foto și descărcați fotografi a 
 pe site-ul nostru.

Mai multe informații și upload:
 psl.verdi.de/tarifrunde2023



Nicio ofertă la fi nalul 
primei runde de negocieri
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La prima rundă de negocieri din 6 
ianuarie 2023 ver.di i-a formulat  
companiei Deutsche Post AG 
revendicări cu privire la 15% mai mult 
salariu pentru toți angajații cu contract 
de muncă colectiv și 200 de Euro mai 
mult pe lună pentru ucenici și pentru 
studenții de la studiile duale. De 
asemenea ne dorim ca prima pentru 
angajații poștei să fi e plătită în 
continuare.  Companiei îi merge cât se 
poate de bine și angajații au nevoie de 
o crește salarială sesizabilă!

La a doua rundă de negocieri din 
18 și 19 ianuarie 2023 ver.di așteaptă 
rezultate concrete de la Deutsche 
Post AG.

VALORĂM MAI MULT!

Poziția angajatorului este una clară: acesta 
nu este încă dispus să plătească o sumă 
compensatorie pentru infl ație și să le 
permită angajaților să participe la succesul 
economic al companiei.   

Am meritat mai mult! Revendicările noastre 
sunt în continuare necesare, echitabile și 
fezabile. Avem nevoie de 15% și putem 
să-i obținem. Dacă Deutsche Post AG nu 
vrea să înțeleagă, atunci vom fi  nevoiți să 
le arătăm că putem. 

ARATĂ-ȚI ȘI TU CHIPUL 
PENTRU 15%

Înaintea următoarei runde de negocieri 
dorim să demonstrăm că suntem hotărâți 
și determinați. Prin intermediul a mii și 
mii de fotografi i ale unor colege și colegi 
arătăm clar că susținem  aceste revendicări 
cu toții , ferm și uniți.   
Arată și tu că ești pregătit să te implici 
pentru revendicările noastre!
Pentru aceasta descarcă și tu o fotografi e 
personală pe site-ul nostru și arată-ți chipul 
pentru 15%. Cu ajutorul fotografi ilor astfel 
recepționate vom evidenția pe afi șe, în 
social media și pe site-ul nostru că ne 
implicăm cu toții, ferm și uniți, pentru 
revendicările noastre. 

UNIȚI PUTEM MAI MULT!

Discută cu colegii tăi despre revendicările 
noastre și câștigă-le suportul pentru ver.di. 
Motivează-ți colegii să descarce și ei o 
fotografi e. Umăr la umăr cu colegii noștri de 
la ver.di ne vom obține aceste revendicări.

Acesta este linkul de pe site unde îți poți 

descărca fotografi a:

psl.verdi.de/tarifrunde2023


