Aftale om funktionærlignende ansættelse
Mellem medarbejder

og virksomhed

Navn:

Navn:

Adresse:

Adresse:

By:

By:

Tlf.nr.:

Tlf.nr.:

Cpr.Nr.:

CVR nr.:

Pengeinst:
Reg.nr.:

Konto nr.:

Stillingsbetegnelse (eller arbejdets art):

Ansat pr.:

er der indgået aftale om funktionærlignende ansættelse på følgende vilkår:
Aftalen er et tillæg til:
Bygningsoverenskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F
Industri-, Træ og Møbeloverenskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F
Gulvoverenskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F
Løn
Lønnen er aftalt til kr.
pr. måned, som udbetales bagud på samme tidspunkt som for virksomhedens
øvrige funktionærer. Èn gang om året tages lønnen op til vurdering og eventuel regulering.
Arbejdstid
Arbejdstiden, herunder eventuel overtid, tillige med betalingen herfor, fastsættes i henhold til
overenskomstens bestemmelser.
Arbejdssted
Medarbejderen er beskæftiget på ikke permanente arbejdspladser:
Medarbejderen er beskæftiget på permanent arbejdsplads . Indsæt adresse:
Ferie
Ferie optjenes og afholdes i henhold til overenskomstens bestemmelser. Under ferien ydes ferie med løn
eller med feriegodtgørelse, jf. ferielovens § 23.
Søgnehelligdage
Der gives fuld løn på søgnehelligdage, feriefridage, Grundlovsdag og 1. maj.
Feriefridage
Medarbejderen har ret til 5 feriefridage pr. kalenderår.
Hvis feriefridagene ikke er holdt inden kalenderårets udløb, kan medarbejderen inden 3 uger rejse krav om
kompensation svarende til en dagløn pr. ubrugt feriefridag.
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Sygdom
Virksomheden betaler fuld løn under sygdom og tilskadekomst
Ved fravær fra virksomheden forholdes således:
Personalehåndbog
Personalehåndbog er udleveret:

Ja

Nej

Opsigelse
Ved opsigelse gælder funktionærlovens § 2 (opsigelsesvarsler).
Anmærkning (til Industri-, Træ- og Møbeloverenskomsten)
For medlemmer af Dansk Byggeri, der tidligere var omfattet af Snedker- og tømreroverenskomsten mellem
Danske Entreprenører og TIB, gælder herudover funktionærlovens § 2 a (fratrædelsesgodtgørelse), § 2 b
(godtgørelse for eventuel usaglig opsigelse), § 16 (frihed til at søge andet arbejde i opsigelsesperioden) og
§ 17 a (tantieme, gratiale eller lignende).
Herudover er følgende aftalt:
120-dages regel
Det er aftalt, at medarbejderen kan opsiges med 1 måneds varsel ved en måneds udgang, når
medarbejderen inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i
i alt 120 dage. Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de
120 sygedage og mens medarbejderen endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at
medarbejderen er vendt tilbage til arbejdet, efter at opsigelsen er sket.
Gyldighed
Aftale om funktionærlignende vilkår har virkning fra:

dag, den

Medarbejder
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