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§ 1 Aftalens parter

Arbejdsgivers navn og adresse: __________________________________________________________

Lønmodtagers navn og adresse: _________________________________________________________

Arbejdsstedets beliggenhed: ____________________________________________________________

§ 2 Stilling

Stillingsbetegnelse/titel: ________________________________________________________________

Vedr. arbejdsopgaver og kompetence : Se vedlagte stillingsbeskrivelse

§ 3 Tiltrædelsestidspunkt

Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt: ___________________________________

(Ved tidsbegrænset ansættelse angiv periode) __________________________________

§ 4 Arbejdstid

Ugentlig arbejdstid : _________________________  incl./excl. frokostpause

Arbejdstidens placering: _____________________________________________________

Arbejde udover ______ timer pr. uge betragtes som overarbejde. Overarbejde afspadseres/ udbetales

på følgende vilkår: ________________________________________________________________________

§ 5 Løn

Den månedlige løn udgør ________________________

Lønnen udbetales månedsvis forud/bagud og er til rådighed den _________________

Lønnen reguleres pr. __________________ på baggrund af ________________________

Lønnen genforhandles én gang årligt, jf. § 16 .

§ 6 Pension

Udover den aftalte løn indbetaler arbejdsgiver ______ % og medarbejderen _____ %  af den i § 5

nævnte løn til en aftalt pensionsordning.
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§ 7 Ferie og fridage

Ferielovens regler er gældende. Der er dog aftalt følgende ændringer:

Antal ferieuger/dage pr. år : __________________________________________________

Aftalt ret til ferie med løn fra ansættelsestidspunktet  ja___   nej ___

Særligt ferietillæg udgør _____ %

Fridage:

Juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj, grundlovsdag samt ___________________________________

er fridage.

§ 8 Barns sygedage

Medarbejderen har ret til fravær med løn til pasning af sygt barn på dennes _______ sygedag.

§ 9 Opsigelse

Funktionærlovens regler om opsigelse er gældende.

§ 10 Graviditet/ Barsel/Adoption

Ved graviditet / barsel /adoption gælder Barsellovens regler om ret til fravær.

Medarbejderen modtager under orloven fuld løn (sæt kryds):

I den periode hvor lovgivningen giver ret til orlov. Medarbejderen er forpligtet til at søge
barselsdagpenge og disse refunderes af arbejdsgiver

Efter gældende regler for akademikere ansat i staten, jf. den til enhver tid gældende overens-
komst mellem Finansministariet og AC-organisationerne.

I den følgende periode _____________________

§ 11 Omsorgsdage

Medarbejderen er berettiget til ___ omsorgsdage med løn pr. år pr. barn under ___år.

§ 12 Efteruddannelse

Medarbejderen er berettiget til at deltage i efteruddannelse efter eget valg og for virksomhedens

regning i indtil _______ dage/uger pr. år.
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§ 13 Orlov

Ved udnyttelse af lovgivningens bestemmelser om orlov til uddannelse, pasning af døende i hjemmet

eller pasning af alvorligt syge børn er følgende aftalt vedrørende løn:

_______________________________________________________________________

§ 14 Rejser, repræsentation m.v.

Medarbejderens udgifter til rejser og repræsentation i virksomhedens interesse godtgøres efter

regning. For kørsel i egen bil ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler.

§15 Øvrige ansættelsesvilkår

I det omfang ovenstående bestemmelser ikke stiller lønmodtageren bedre end funktionærloven og

ferieloven, gælder funktionærloven og ferieloven fuldt ud for ansættelsesforholdet.

Andre væsentlige vilkår for ansættelsesforhold.

(Her noteres evt. andre forhold, der er væsentlige for ansættelsesforholdet og som derfor iflg. lov om

ansættelsesbeviser §2 skal oplyses.)

_________________________________________________________________________________

§ 16 Genforhandling

Løn og øvrige ansættelsesvilkår genforhandles 1 gang årligt, første gang d. ________

Dato og underskrift:

_____________________________           ________________________________

Medarbejder For virksomheden

BF/juli 2006


