
 

 

  

Noi 
 

Noi reprezentăm circa 200.000 de angajaţi şi angajate din industria alimentară şi a 
băututilor alcoolice şi de tutun, din sectorul alimentar artizanal şi din domeniul ser-
viciilor hoteliere şi a restaurantelor… cu succes – de mai bine de 150 de ani! 
 
Noi luptăm pentru drepturile şi doleanţele tale – 
prin informare şi acţiune – şi dacă este necesar 
prin grevă. 
 
Noi te sfătuim dacă ai probleme în relaţiile de 
muncă, în caz de controversă cu şefii, sau dacă 
ai întrebări din domeniul dreptului muncii şi al 
dreptului social.  
 
Noi îţi reprezentăm interesele în faţa instanţelor 
competente pentru dreptul muncii şi dreptul 
social. Şi dacă este cazul, experţii noştri în do-
meniul dreptului muncii te reprezintă în tribu-
nale sau judecătorii. 
 
Noi negociem cu angajatorii condiţiile de sala-
rizare, programul de lucru, concediul, banii de 
concediu şi de Crăciun precum şi condiţiile de 
muncă. 
 
Noi îţi oferim posibilitatea de a te informa şi de 
a te forma profesional luând parte la cursuri şi 
seminarii. 
 
Noi te informăm în legătură cu drepturile tale, 
comunicându-ţi cele mai recente decizii juridice 
precum şi temele politice actuale. 

Noi îi şcolarizăm pe membrii comitetelor de 
întreprindere şi astfel le creăm cunoştinţele şi 
încrederea de sine necesară, pentru a putea 

reprezenta în întreprindere interesele colegilor şi 
ale colegelor. 

Noi te ocrotim în timpul tău liber. În cazul în 
care trebuie să te duci la spital, asigurarea 
noastră de sănătate, în caz de accident care s-a 
petrecut în timpul liber, îţi plăteşte o indem-
nizaţie zilnică. 

Noi ne amestecăm în politică şi îţi reprezentăm 
interesele la ministere, la administraţia landului 
sau la guvern. 

Noi luptăm pentru o politică economică şi 
socială în interesul angajatului şi al angajatei. 

Noi suntem solidari şi susţinem respectarea 
drepturilor omului – peste tot în lume. 

Noi ne amestecăm în politică şi îţi reprezentăm 
interesele la ministere, la administraţia landului 
sau la guvern. 

Noi luptăm pentru o politică economică şi 
socială în interesul angajatului şi al angajatei. 

Noi suntem solidari şi susţinem respectarea 
drepturilor omului – peste tot în lume. 

Alătură-te unei comunităţi puternice și devii 
membru al Sindicatului Alimentaţiei-Băuturilor 
şi Tutunului-Restaurantelor (Nahrung-Genuss-
Gaststätte)! 
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