BBVA sección sindical

DE NIVELL 11, 10 I 9, PUC ASCENDIR PER EXAMEN?
Sí, pots. Es pot pujar per capacitació fins al
Nivell de Tècnic 8.
El Conveni de Banca ho regula, i per això a BBVA
es fan exàmens cada any, amb intervenció sindical.
A més, es cobra la diferència salarial amb caràcter
retroactiu des de gener 2014. Molts companys/es ho
fan i ho aconsegueixen cada any.
Aquest any pots accedir a les següents vacants:
63 places per a nivell 8 del Grup Tècnic
119 places per a nivell 9 del Grup Administratiu
7 places per nivell 10 del Grup Administratiu

I què aconsegueixo si ascendeixo?
En primer lloc, desenvolupar la teva carrera professional i consolidar el teu augment de nivell. En
segon lloc, de manera immediata, cobrar més, i en salari consolidat. Una mitjana d'un 13%
d'increment salarial depenent del nivell a què accedeixis i del qual provinguis. En cas de tenir
Complement Fusió Unnim, es compensarà fins a un 25% l’import que suposi l’increment de nivell.
Nivell actual

Salari anual
(18,50 pagues)

Nivell 11
Nivell 11
Nivell 10
Nivell 10
Nivell 9

20.025,33 €
20.025,33 €
22.285,66 €
22.285,66 €
25.013,11 €

Puges
a
Nivell 10
Nivell 9
Nivell 9
Nivell 8
Nivell 8

Salari anual
(18,50 pagues)

22.285,66 €
25.013,11 €
25.013,11 €
27.067,91 €
27.067,91 €

Difª anual des de
01/01/2014
2.260,33 €
4.987,78 €
2.727,45 €

(*) 3.600,61 €
(*) 873,16 €
(*) Plus Pol. Func. 1.181,64 €

Com? Què he de fer?
1) Per presentar-te a aquests exàmens has de reunir determinats requisits:
Tenir com a mínim 2 anys d'antiguitat a l’empresa si et presentes a Nivell 10 o 9. Si és per
Nivell 8 s'exigeix ser nivell 9 o 10 amb 3 anys d'antiguitat a l’empresa. En ambdós casos,
complerts el 31/12/13.
2) Per inscriure’t, abans del proper 30 de juny, entra en el PDF d’una de les dues Normas i clica a
l’enllaç ‘Aquí’ del punt ‘2.3. Presentación de solicitudes’. El forumlari et donarà opció
d’inscriure’t només en les que compleixis el requisit.
La ruta d’accés és: Recursos Humanos/ Para ti dRRHH/ Novedades/ Concurso para
Ascensos por Capacitación/ Ver más (obre una de les dues Normas en PDF)/ Aquí/
Solicitud concurso-Ascenso por Capacitación.
Si no t’apareix a Novedades: Recursos Humanos/ Para ti dRRHH/ Procesos/ Otros
procesos/ Concurso para Ascensos por Capacitación/ Ver más (obre una de les dues
Normas en PDF)/ Aquí/ Solicitud concurso-Ascenso por Capacitación.
Un cop realitzada la inscripció, rebràs el missatge: Solicitud recibida (guárdate copia).
Si tens algun dubte o suggeriment, posa’t en contacte amb el nostre Secretari de Formació a
Catalunya, Josep Maria Guillén, telèfon 977.25.09.27, correu-e: jmaria.guillen@bbva.es, amb el
teu delegat/da de CCOO o directament al correu o telèfon de la Secció Sindical.
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