Grup Banc Sabadell
ELECCIONS SINDICALS BANC SABADELL - LANDSCAPE

NOMÉS COMPTES TU
Sí. Només tu i els teus drets. Volem que ningú es cregui amb capacitat per a
transgredir-los.
No hi ha cap sigla que vagi per davant de tu, ni la de l’empresa ni la nostra. Es per això
que les persones que estem a la llista de Comissions Obreres ens posem a treballar. Per
a defensar, davant de qui calgui, el nostre dret a ser considerats més que un número en
una nòmina i que les nostres famílies gaudeixin de la persona que torna satisfeta a casa i
no amb el regust amarg de sentir-se maltractat.
El nostre nou entorn a l’edifici Landscape marca una nova realitat en la que tots hem
pogut ser conscients de la problemàtica específica que porta implícita aquesta nova
ubicació, a més dels problemes que afecten tots els empleats del Banc Sabadell.
Transport, condicions de l’edifici, serveis, etc. Hi ha moltes deficiències que es poden
millorar i estem disposats a lluitar per a aconseguir-ho.
Sabem que és una gran responsabilitat i l’assumim. Posem el nostre esforç per a
aconseguir respondre a les vostres expectatives. I no escatimem il·lusió en posar
esperança en el futur. En un futur en el que les relacions entre l’empresa i els seus
treballadors vinguin marcades per un diàleg més obert, més sincer i fructífer.
Si aquesta és també la teva idea de com vols que sigui el teu treball. Ajuda’ns a fer-ho.
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