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Norwegian och Unionen eniga om avtal
för svenska kabinanställda
Norwegian och Unionen, som organiserar kabinpersonal på Norwegians bas
på Stockholm Arlanda, har kommit överens om ett nytt kollektivavtal. Avtalet
säkerställer goda löne- och anställningsvillkor för de 188 anställda på
Norwegians bas på Arlanda flygplats och ger samtidigt Norwegian
förutsägbarhet.
− Vi är mycket nöjda med det här avtalet med fackföreningen som ger oss och
våra medarbetare bättre förutsägbarhet. Avtalen säkerställer att
Stockholmsbasen är stark inför framtiden och säkerställer konkurrenskraftiga
villkor för vår kabinpersonal. Samtidigt ger avtalet oss flexibilitet inför

vintersäsongen, vilket är absolut nödvändigt för att kunna arbeta
kostnadseffektivt. Vi ser fram emot ytterligare samarbete med den lokala
fackklubben på Stockholmsbasen för att tillsammans hitta de bästa
lösningarna för företaget och våra duktiga medarbetare på basen, säger Guro
Poulsen, EVP på Norwegian.
Norwegian och Unionen vill fortsätta det goda samarbetet framöver för att
utveckla och introducera lösningar som skapar nödvändig flexibilitet och
konkurrenskraft för Norwegian. Avtalet omfattar samtliga 188 kabinanställda
på Norwegian i Sverige – alla baserade på Arlanda flygplats.

Norwegian etablerades 1993 men lågprisbolaget med Boeing 737-plan
började flyga 2002. Ända sedan dess har vårt fokus varit att erbjuda smarta
och bra resor till låga priser. Norwegian har utsetts till Europas bästa
lågprisbolag sex år i rad av Skytrax och lojalitetsprogram Norwegian Reward
har utsetts till ”Flygbranschens bästa lojalitetsprogram i Europa/Afrika” under
Freddie Awards i USA. Sedan 2012 har Norwegian fått över 55 priser och
utmärkelser för bolagets produkter, service och nyskapande inom
flygbranschen.
Under 2019 blev Norwegian det första flygbolaget att underteckna FN:s
program för klimatåtgärder och förpliktade sig därmed att bli klimatneutralt
innan 2050.
Norwegian erbjuder prisvärda flygresor med utmärkt kvalitet i Norden och till
viktiga destinationer i Europa.
För mer information, vänligen besök www.norwegian.com
Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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