ARBETSVILLKOR OCH RIKTLINJER
Framtagna av oss som jobbar ideellt i Nyfiket
Vill jag jobba så skriver jag upp mig med namn och telefonnummer på schemat en tid som passar
mig.
Har jag satt upp mig på ett pass är jag själv ansvarig för att hitta en ersättare om jag inte kan.
Jag lämnar inte mina kamrater i siticket eller med en massa jobb, utan att vi först snackar med
varandra.
Om jag måste lämna Nyfiket en stund under mitt arbetspass, snackar jag med mina kamrater innan.
Jag får käka två mackor (eller en portion lagad mat), en kaka och en dricka per arbetspass. Kaffe och
te är gratis hur mycket som helst. Jag måste jobba minst en timme innan jag får äta.
Antingen så jobbar jag, eller så är jag besökare. När jag inte arbetar på mitt pass så är jag kund på
cafét och är tvungen att betala för all mat.
Jag sitter inte på disken i kassan eller tar med mina vänner in i köket av hygieniska skäl.
Alkohol eller andra droger är inte tillåtet under arbetstid. Tänk på din egen och dina kamraters
säkerhet.
Av trevnadskäl låter jag mina personliga tillhörigheter ligga inne i personalrummet under arbetstid.
Är det lugnt med folk passar vi på att fylla på och städa, finns det inget att göra pausar vi och äter i
fiket eller personalrummet. Kassan är inget ställa att hänga på.
Nuvarande överenskommelse för oss som jobbar ideellt i Nyfiket
- Jag lyssnar på mina kamrater.
- Jag stöttar och hjälper dem om de känner sig osäkra på något jag känner mig säker på.
- Jag låter inte min kamrat arbeta ensam under vårt pass medan jag slappar.
- Jag kommer inte till Nyfiket bara för att få äta gratis mat för jobb som inte utförs på ett seriöst sätt.

