HASZNOS INFORMÁCIÓK

avagy mire figyelj, ha munkát vállalsz iskolaszövetkezetben?!

TAGSÁGI MEGÁLLAPODÁSOK

Az együttműködés a tagsági keret-megállapodás megkötésével jön létre, melyet írásba
kell foglalni. Az iskolaszövetkezet egy speciális megállapodást köt veled, ez egészen
addig érvényes, amíg tagja vagy a szövetkezetnek. Ezen kívül az adott feladatokra
EGYEDI MEGÁLLAPODÁST, MEGÁLLAPODÁSOKAT kötünk veled. Ez a megadott feladatra
vonatkozik, amit elvállalsz, és az erre vonatkozó konkrét elemeket tartalmazza: mennyi
a díj, hol (helyileg) és kinek (cég) kell végezni a feladatot stb.

KÖTELEZETTSÉGEK
Ha feladatot vállalsz, két fontos kötelezettséged van:
a feladatteljesítés, vagyis tényleg el kell végezni a konkrét feladatot, amit elvállaltál a
kijelölt teljesítési helyen, és
munkára képes állapotban megjelenni ott, ami azt jelenti, hogy pihent,
alkoholmentes, kábítószermentes állapotban kell érkezni és feladatot végezni.
Az iskolaszövetkezet számára fontos a diákok biztonságának szavatolása is. Ha
bármilyen rendellenességet tapasztalt a feladat teljesítésének helyén, mindenképpen
jelezd a projektvezetőnek (aki kiküldött a munkára).

A MEGBÍZÁSI DÍJ ÉS A FIZETÉSI NAP

A megbízási díjnak el kell érni a mindenkor érvényes minimálbér vagy garantált
bérminimum összegét (a 15 % SZJA előleget 25. életéved betöltéséig nem vonjuk havi
433 700 Ft-ig, csak ha ezt írásban kéred). Olyan feladat is előfordulhat, amely
teljesítmény- vagy darabdíjas, vagyis az elvégzett feladat mennyisége határozza meg a
fizetésedet. A konkrét feladat elvállalásakor a megbízási díjról a projektvezető
tájékoztat. A fizetésed az általad megadott bankszámlára utaljuk minden hónap 10-ig
(az előző havi munkád után).

HÁNY ÓRÁT DOLGOZHATSZ?
Ha elmúltál 18 éves:
Annyi munkát vállalj, amennyit el is tudsz végezni. Két munkavállalásod között
minimum 11 óra pihenőidőd kell, hogy legyen (erre figyelnek szervező
munkatársaink is).

HA MÁR NEM AKARSZ DOLGOZNI, VAGY NEM VAGY DIÁK

A feladatteljesítés iskolaszövetkezeten keresztül addig lehet, ameddig tagsági
jogviszonyod van. Ezt a jogviszonyt félévente meg kell hosszabbítani a meghirdetett
tagsághosszabbítási időszakban. Ilyenkor igazolnod kell, hogy továbbra is nappali
tagozatos diák vagy, vagyis be kell mutatnod az érvényes diákodat, vagy a passzív
félévről szóló igazolást elhozni. Ha ezt nem teszed meg, a tagsági jogviszonyod
automatikusan megszűnik.
Ha már nem vagy diák, akkor nem tudsz iskolaszövetkezetben dolgozni. A tagsági
jogviszony megszüntetését te is bármikor kezdeményezheted az irodánkban egy írásos
kérelemmel.

HIÁNYZÁS

Amennyiben az elvállalt feladatteljesítésedet bármi akadályozza, haladéktalanul
értesítsd irodánkat, a projektvezetődet, akinél a feladatot elvállaltad. A hiányzás
veszélyeztetheti a feladat megfelelő teljesítését, az iskolaszövetkezet megbízhatóságát
és a megbízó elégedetlenségét okozhatja, ez pedig hatással lehet a többi diák
munkájára, vagy a tiédre. A feladatkezdéshez képest 24 órán belül lemondást csak
betegség esetén tudunk elfogadni, de erről orvosi igazolást kell bemutatnod.
A lemondást a projektvezetőnek kell jelezned, minél előbb, minden esetben az
általa megadott telefonszámon!

Kérdés esetén keress minket bizalommal!
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