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Norwegian och pilotföreningen i
Skandinavien överens om nytt treårigt
kollektivavtal

Norwegian Pilot Services och den skandinaviska pilotföreningen Norwegian
Pilot Union kom i går kväll överens om villkoren för ett nytt treårigt
kollektivavtal. Avtalet ger Norwegiankoncernen förutsägbarhet och stabilitet
så att den globala expansionen kan fortsätta. För piloterna innebär avtalet
konkurrenskraftig löneutveckling och goda karriärmöjligheter.



- Vi är mycket nöjda över att vi har kommit överens om villkoren för ett nytt
kollektivavtal som ger Norwegian förutsägbarhet när koncernen expanderar
kraftigt. Förhandlingarna har präglats av ömsesidigt förtroende och respekt
samt ett tydligt gemensamt mål att bygga Norwegian vidare. Det här avtalet
gör detta möjligt, Lars Rønnov, vd för Norwegian Pilot Services och Halvor
Vatnar, chef för Norwegian Pilot Union.

På bilden från vänster: Lars Rønnov, vd för Norwegian Pilot Services och
Halvor Vatnar, chef för Norwegian Pilot Union.

Piloterna i de norska, svenska och danska pilotbolagen kommer att få ett nytt
kollektivavtal med fortsatt konkurrenskraftiga villkor.

- Den skandinaviska delen av koncernen är viktig för att Norwegian ska
lyckas. Det är därför glädjande att Norwegians skandinaviska pilotbolag och
pilotföreningen har kommit överens om ett nytt kollektivavtal som ger
förutsägbarhet och stabilitet i tider när konkurrensen blir allt hårdare. Jag vill
tacka föreningen för gott samarbete och god dialog genom förhandlingarna
och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete framöver, säger Norwegians
HR-direktör Helga Bollmann Leknes.



De centrala föreningarna kommer nu att involveras för att utarbeta detaljer
och underteckna avtal. Slutligt avtal kommer att skickas till medlemmarna i
Norwegian Pilot Union för omröstning.

För mer information:
Norwegians pressnummer, tel: +47 815 11 816

Norwegian är det sjätte största lågprisbolaget i världen med cirka 7000
medarbetare. Bolaget erbjuder idag över 500 linjer till över 150 destinationer
i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Asien, USA och Karibien. Norwegian har
en flygplansflotta på cirka 140 plan som fraktar cirka 30 miljoner passagerare
om året. Bolaget har en av världens yngsta flygplansflottor med en
genomsnittsålder på 3,6 år.

Norwegian utsågs 2015 till det flygbolag som flyger mest bränsleeffektivt
och mest miljövänligt över Atlanten av The International Council on Clean
Transportation (ICCT). 

År 2015,2016 och 2017 utsågs Norwegian till världens bästa lågprisbolag på
långdistanslinjer av passagerarna som röstade fram bolaget i erkända
SkyTrax World Airline Awards. För femte året i rad har Norwegian dessutom
utsetts till Europas bästa lågprisbolag av Sky Trax.

För mer information, besök www.norwegian.com.

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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