Ansættelsesaftale
for ansættelse omfattet af
industriens Overenskomst

1. Parter
Undertegnede arbejdsgiver (navn):

CVR-nr:

Adresse:
Postnr./By:

Tlf.nr:

Ansætter herved

Medarbejderens fulde navn:

CPR.nr:

Adresse:

Tlf.nr:

Postnr/by:

2. Jobkategori
Jobkategori/stillingsbetegnelse
(se vejledningen pkt. 2.1)
I øvrigt henvises til eventuelle personaleregulativer i virksomheden. Disse udleveres samtidig med denne ansættelsesaftale til
medarbejderen.

3. Tiltrædelsesdato
Tiltrædelsesdato:
Ansættelsesforholdet er tidsbegrænset og ophører senest:
(Se vejledningens pkt. 2.3)
Ansættelsesforholdet ophører senest, når opførelsen af følgende opgave(r) er tilendebragt:
(Se vejledningens pkt. 2.4)

4. Arbejdssted
Fast arbejdssted eller hovedarbejdsstedets adresse (virksomhedens adresse angives), se vejledningen pkt. 2.2:
Adresse:
Postnr./by:
Skiftende arbejdssteder (se vejledningens pkt. 2.2)

5. Arbejdstid
For så vidt angår arbejdstid - den normale arbejdstid, weekendarbejde, deltidsbeskæftigelse, flekstid, arbejde på forskudt
tid og skiftehold - henvises til Industriens Overenskomst kapitel 3 samt eventuelle lokalaftaler.

Overarbejde udføres i henhold til Industriens Overenskomst, se § 13, kapitel 3.
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6. Løn og andre løndele
Personlig timeløn udgør kr.:
Overarbejdsbetaling, søgnehelligdagsbetaling, forskudttidstillæg, tillæg for arbejde i skiftehold, betaling for ude- og rejsearbejde og genetillæg i øvrigt betales efter reglerne herom i Industriens Overenskomst. På virksomheden kan forekomme
akkordarbejde, bonusordninger eller andre produktivitetsfremmende lønsystemer, hvor lønnen fastsættes efter reglerne i
Industriens Overenskomst eller lokalaftaler.

Lønnen udbetales bagud:
Hver 14. dag
Andet - Lønperioden angives:

7. Ferie
Der ydes ferie i henhold til Ferieloven og Industriens Overenskomst.

8. Pension
l henhold til Industriens Overenskomst er medarbejderen efter 9 måneders anciennitet omfattet af Industriens Pension fra
det fyldte 20 år. l de 9 måneders anciennitet indgår anciennitet fra tidligere ansættelser indenfor de seneste 2 år, hvor
medarbejderen har arbejdet under en overenskomst, som giver ret og pligt til medlemskab af Industriens Pension.
Såfremt medarbejderen ved ansættelsen er omfattet af Industriens Pension eller anden arbejdsmarkedspension, skal der
betales bidrag straks ved ansættelsens start.

Såfremt medarbejderen opfylder et af nedenstående vilkår, skal der sættes kryds:
Medarbejderen er omfattet af Industriens Pension eller anden arbejdsmarkedspension ved ansættelsens start
Medarbejderen er fyldt 20 år og anciennitet fra tidligere ansættelser inden for de seneste 2 år før ansættelsen
medregnes i beregningen af de 9 måneders anciennitet.
Dokumentation herfor fremlægges af medarbejderen.
Hvis medarbejderen ønsker tidligere indbetalte pensionsbidrag opsparet i anden pensionsordning overført til Industriens
Pension, skal medarbejderen indsende kopi af ansættelsesaftalen til Industriens Pension, se vejledningens pkt. 2.7.

9. Opsigelse
Der henvises til bestemmelserne i Industriens Overenskomst om opsigelsesvarsler.

10. Overenskomst
For ansættelsesforholdet i øvrigt gælder Industriens Overenskomst (indgået mellem Dansk Industri og CO-industri samt eventuelle
lokalaftaler på virksomheden.
Overenskomsten er tilgængelig på www.co-industri.dk og www.di.dk

11. Øvrige forhold

Dato:
________________________

Dato:
________________________

________________________________________
Virksomhedens underskrift

________________________________________
Medarbejderens underskrift
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