iKi Nyhetsbrev
oktober 2016
Mycket på gång…
Det händer ju som alla vet en hel del i vår kära bransch och hösten kommer inte bli annorlunda. Det är
viktigt att ta del av detta då vi alla påverkas av det. Ibland kanske inte alla läser vårt nyhetsbrev men det
är mycket viktigt, ni som läser det, sprid detta bland era kollegor och medarbetare, tack!

Grillkväll med Bingo

Medarbetarsamtal

Glöm inte att anmäla er till grillkvällen den 12
oktober kl. 18.00 på Handikappbadet.

Under hösten är det dags att boka in er för
medarbetarsamtal. Ni bokar er individuellt
med någon av oss på kontoret.

Vi kommer grilla ute men ha tillgång till hela
lokalen där kommer vara varmt och skönt.
Fina priser i bingon utlovas.
Välkomna!

Så ta tillfället i akt och få fram dina idéer
och tankar, alla kan påverkar vår
verksamhet så att det utvecklas.
Ring eller maila in.

Årets Julfest
Vi kommer i år hålla vår julfest i Malmö, det
blir på Margareta paviljongen och vi
kommer starta kl. 19.00 den 25 november.
Det kommer bli traditionellt julbord och
underhållning.

Rikta tid
Det händer mycket och vi står ju inför den
stora förändringen nu med efterskottsbetalning och allt vad detta innebär. Mycket
viktigt att ni godkänner era tidrapporter i tid.
Tack!

Anmäl er och eventuella allergier till Yvonne
i växeln.
Hjärtligt välkomna!

Nytt i Rikta är också att man skall markera om
man har Bank-id. Detta gör man under ”Min
sida”. Gör gärna detta så fort som möjligt,
tack!
Från den 1 januari 2017 kommer Bank-id bli
ett krav från FK för godkännande av
tidrapporterna. Så ni inte har detta, kolla på
möjligheterna att skaffa det, kontakta iKi för
hjälp eller kom upp på våra tisdagsfikor.

Ledighet jul/nyår
För er som önskar ledighet under julen eller
under nyårshelgen så ansöker man om
detta i Rikta tid.
Vi vill dock påpeka att vi inte kan ge några
garantier på ledighet under denna period.

Höst hälsningar iKi

