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Norwegian og kabinforeningen enige om
ny tariffavtale

Norwegian og den norske kabinforeningen har signert en ny toårig
tariffavtale for de ansatte i Norge.

– Avtalen bidrar til å sikre Norwegian konkurransedyktighet blant annet
gjennom sesongsvingninger. Samtidig gir den våre ansatte økt fleksibilitet og
større forutsigbarhet i hverdagen. Våre kabinansatte har gjort en
beundringsverdig innsats gjennom pandemien og til tider under svært
krevende forhold. Nå skal vi se fremover og gjøre det enda mer attraktivt å
jobbe i Norwegian, sier Guro Poulsen, konserndirektør People i Norwegian.



Grunnet pandemien er det nær fem år siden partene sist gjennomførte
forhandlinger. Begge parter ønsker i fortsettelsen å samarbeide enda tettere
for å sikre at Norwegian er et godt sted å jobbe og for selskapets beste. Det
er til sammen i overkant av 1000 kabinansatte ved Norwegians fire baser i
Norge, og de utgjør den største yrkesgruppen av ansatte i selskapet.
Norwegian har baser i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo-Gardermoen.

–Gjennom tøffe, men konstruktive forhandlinger har vi med denne avtalen
fått en harmonisering med andre yrkesgrupper i selskapet. I praksis betyr
dette lønnsjustering, økt fleksibilitet, og i fortsettelsen et sterkt fokus på
arbeidsmiljøet. Vi er av den oppfatning at det nå blir enda mer attraktivt å
være ansatt i Norwegian, sier Rene-Charles Gustavsen, leder av de
kabinansatte i Norwegian og Compliance Performance Supervisor i
Norwegian.

Styret i kabinforeningen i Norwegian. Fra v.: Eirin Mauland SCCM
Stavangerbase, Beate Granås SCCM Trondheimbase, Anita Johannessen SCCM



Bergenbase, Trude Mathisen SCCM Oslobase, Rene-Charles Gustavsen SCCM
Oslobase og Andreas Fossen SCCM Oslobase. Ikke til stede da bildet ble tatt:
Charlotte-Hadler Olsen SCCM Bergenbase og Siri Haugvaldstad SCCM
Stavangerbase.

Om Norwegian
Norwegian ble grunnlagt i 1993, mens lavprisselskapet med Boeing 737-fly
kom på vingene i 2002. Siden den gang har målet vårt vært å tilby smarte og
hyggelige reiseopplevelser til lave priser.

Norwegian er kåret til Europas beste lavprisselskap seks år på rad av Skytrax,
og Norwegians fordelsprogram, Norwegian Reward, er fire år på rad kåret til
«Flybransjens beste fordelsprogram i Europa/Afrika» under Freddie Awards i
USA. Siden 2012 har Norwegian vunnet over 55 priser for våre produkter,
service og nyskapning innen luftfarten.

I 2019 ble Norwegian det første flyselskapet som signerte FNs program for
klimatiltak og forpliktet seg dermed til å bli klimanøytralt innen 2050.

Norwegian tilbyr rimelige flyreiser med utmerket kvalitet i et nettverk av
kortdistanseruter i Norden og til europeiske nøkkeldestinasjoner.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.
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