VÄLKOMMEN
Till en framtid med IQ!

ATT JOBBA SOM UTHYRD
Funderar du på hur det är att arbeta
som uthyrd till olika företag istället för
att vara på en och samma arbetsplats?
Du är inte ensam.
I dag har allt ﬂer arbetsgivare behov av och ökar
andelen konsulter från bemanningsföretag. Men
trenden med ﬂer inhyrda konsulter drivs också i stor
utsträckning av arbetstagarna själva. Allt ﬂer söker
sig bort från fasta anställningar, till förmån för ett mer
ﬂexibelt och varierat yrkesliv.
Att jobba som uthyrd till industrin ger en möjlighet att
få arbeta för många olika industriföretag i regionen, i
allt från multinationella jätteföretag till små, nischade

familjeföretag. Det de har gemensamt är att de vill
ha experter inom olika typer industriproduktion.
Vad sägs om att bygga om tåg, arbeta med världsledande ytbehandling och vara med på kärnkraftsrevisioner. Allt inom ett år.
Som uthyrd får du massor av erfarenhet från olika
verksamheter, samtidigt som du bygger ett värdefullt
kontaktnät för framtiden.
Vi jobbar med fullt fokus på att placera varje person
där han eller hon passar bäst och försöker alltid se
till varje persons egenskaper vid placering hos kund.
Alltför att utnyttja varje persons kapacitet och intresse
på bästa sätt.

Rätt person på rätt plats helt enkelt.

ATT JOBBA FÖR IQ
Den osäkerhet som många känner inför
bemanningsbranschen gäller inte hos
oss. De som arbetar för IQ har samma
villkor som de som är tillsvidare-anställda
hos våra kunder.

FAST MÅNADSLÖN är en
självklarhet. Du vet vad du tjänar
och vad det är för tillägg för OB,
helger etc. Klart och tydligt.
Hamnar du mellan uppdrag har
du kvar din månadslön. Är du
inte ansluten till Teknikavtalet,
får du oftast en minimilön de
timmar du inte jobbar hos kund.
SEMESTERERSÄTTNING
tillkommer också. Vi betalar det
utöver din lön.

Vi utgår fram samma kollektivavtal som våra kunder,
Teknikavtalet, vilket ger rättvisa villkor. Vi har dess
utom ett utvecklat arbetsmiljöarbete och eget skydds
ombud, samt en egen fackklubb inom Metall för att vi
bättre ska kunna utveckla företaget tillsammans med
medarbetarna.

EXTRA ERSÄTTNING utöver
grundlön ges alla anställda för
att täcka kostnader vid pendling
och som en extra morot när du
jobbar hos kund. Ersättningen
ska kompensera dig för både
resan och restiden.

FRISKVÅRD tror vi mycket
på och ger därför ett bra bidrag
varje år så du kan träna och
hålla dig i form.

FÖRKORTAD ARBETSTID

UPPSÄGNINGSTIDEN är
alltid minst en månad från båda
parter.

är också en del av Teknikavtalet.
Det innebär att du får ett antal
timmar per månad att ta ut om
du behöver vara ledig för läkarbesök eller annat. Utan att du
får avdrag på lönen.

Vi ser långsiktigt på dig som anställd och vårt mål är alltid
att du som har rätt förutsättningar ska kunna erbjudas en tillsvidare-anställning.
Idag är mer än hälften av våra konsulter tillsvidare-anställda hos oss.
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