
Avtal om yrkesintroduktion

Syfte

l)en nya tekniken och el lekUvate produktionsmetoder med allt mer atitomatiserade

anlLigininar stiiller ökade kt-av pt tekniska kunskaper ör arbete i livsmcdelsföretag samtidigt
som all 1 kirre una söker si till industrin. 1 n l’örutsii1tnin flr att tivsmedels[öreta ska
kunna \ .ixa och stiirka sin konktirrenskralt iii att ]ivsmedelsföretag kan rekrytera personal med
ritt utbildninr.

Tckmkcollec iii’ eli samverkansf orm dur kWeta och 1acklör)Ufl(i mom industrin samarbetar
med skolor och kommuner r att öka kvaliteten pa utbi Idningar För industrins beho\ \‘hilet

mcd titbildni ncn uir att rctacn ska kunna hitta den kompetenta personal som behövs för att
kunna konkurrera pö en gloha] marknad. 1 ör elever p Teknikcollege skapar en niodefl med
yrkesintroduktion en övcrgang mellan Lttbildningsudcn och framtida arbete i

Ii vsmectel s Företag.

1 ör att siikra den Linusiktia kiiipetensöirsör ni nen för livsmedels företag har parterna enats
om detta avtal.

Tilliimp ii itigsom rad et

Yrkesintroduktionsanstuillningar riktar sig till ungdomar under 25 ar och 5f)

genomgatt Teknikeollege eller annan industriell utbildning Utir utbildningsanordnaren
har ett etablerat samarbete med livsmedelsföretag om utbildningens innehöll och
ut form ni ii .

2. Yrkesintroduktionen ska innehalla utbildtiin som er en ltimpli introduktion till

arbetslivet och en god grund för en tortsatt ansttillning och utveckling inom företaget.

3. verenskommelsen om rkcsintroduktionsansttillnin omlattar företai som tir

anslutna till Livsmcdelslöretagen.

Anstiilltiing för yrkesintroduktion

4. Ansttillning for yrkesintroduktion ur en visstidsanstiUlning enligt Livsmedelsavtalet
eller annat mellan de centrala parterna tecknat kol lektivavtal. l)et centrala

kollektivavtalet ur tilltimpligt Pa yrkesintmcluktionsansttUlni ngar. dock med följande

stirski Ida reglering.

5. Med stöd av lokal överenskommelse kan ansttillningsa tal om yrkesintroduktion ingas

mellan arbetsgivare och ansttilld. YrkesintroduktionsansttUl ning kan ske tiven om det
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hos arbetsgivarcn finns tidigare anstililda mccl l5retriidesriitt till Literanstidining.

Parterna ur sUcdes överens om att yrkesi ntroduktionsanstiil ming inte utgör brott mot

företrtidesruitten

6. 1 n yrkesintrocluktionsansttdlnim ska giilla under x iss tid. Anstufli ni ngstidcn far uppgi

till 12 minader. ( )m det ir motiverat mcd utanspunkt fain detta avtals sylte kan

vrkesintroduktionsanstiillnineti efter lokal överenskommelse farluineas med höst 12

manader. Som utgangspunkt omfattar yrkesintroduktionsanstuillningar heltid, men

tiven del Udsanstiil IninLar kan farekomma.

7. 1 ör aije ungdom som har en yrkesintroduktionsanstiillning ska det utses en

handledare saint upprättas en individuell utvecklingspian vilken om fattar

arhetsuppgi fter och utbildnings— och i ntr )dtuktionsi nsatser.

. Yrkesintroduktionsanställningen är uppsitgningsbar frän arbetsgivaren och den

anstiillcle mccl en mänacis uppsiiningstid. För en sädan uppsigning ska det finnas

saklig grund. 1 )e yrkesintroduktionsanstLillda utgör id uppsägning pa grund av

arbetsbrist en egen turorclningskrets.

9. 1 n yrkesintroduktionsanställning övergar till en tillsvidareanstiil 1 ning vid

yrkesintmduktionsansltillninaens utgtng. om inte arbetsgivaren eller arbetstagaren
senast en mänad innan rkcsintroduktionsanställninstiden löper ut till motparten
lämnar besked om att anstiillninen a\’bryts.

If). 1 det fall en överanu fran yrkesintroduktionsanstiillninu till en tillsvidareanstählning

i nnebiir att en tidigare ansttillcl med Rretruidesrätt till ateranstiillni og inte kan prö\;as

för ateranstäl ming fordrar övergängen en lokal överenskommelse. l)e lokala palierna

ska där id särskilt beakta syftet med detta avtal.

1 1 . Vid yrkesintrottuktionsanstiillning gäller 1 i\’smedtelsavtalet ptnikte 1 .2 fjärde stycket

om intormation om den fackliga verksamheten.

Lön

1 2. Under en yrkesintroduktion tillämpas mänaclslön eller timlön. 1 önen ska tmppgLt till

lägst 75 procent av minimilönen i tu lämpligt centralt kol1ektiva tal.

Ovrit
13. 1 de fall yrkesintroduklionsanställningen inte leder till t’ortsatt anställning vid företaget

ska tjänstgörinsi ntyg utlärdas soin innefattar uppgi It om anställ ni ngstiden och de

arbetsuppgifter som den yrkesi ntrocluktionsanställde har utfört. Intyget ska ocksu

innefatta \ itsord om inte den yrkesintrocluktionsanställde särskilt unclanher sig det.

14. 1 ‘örhundsparterna ska i förekommande fall genom rutd och forhancllingar se till att l’el

vid tillämpningen rättas till och att a talets syften t’imll fölls. Med hänsyn till avtatets



3(3)

syfte Lm eventuella fel fdranleda sk destandsskyldighet vid klara Och allvarliga fall
av missbruk.

Giltighetstid

.15. l)enna överenskommelse aiU ler tillsvidare mcci en ömsesidir uppsiiuninstid av tre
mtnader. Vid en uppsiining ftin nagon av parterna kommer trLidade lokala
överenskommelser om visstidsanskUlning vid yrkesintroduktion att \‘ara giltiga till
dess p gaende visst1(lsanstiillninLar Om ytkesintroduktion löpt ut.

Stockholm den 22 oktober 2() 14

1 i vsrnedel s flretar en


