Aftale om trainee-ophold

Udfyldes af organisationerne
Registreret af:

for traineeophold i henhold til overenskomst mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Metal.

Dato:

ATs sagsnummer:

Undertegnede arbejdsgiver
Navn:

CVR-nr.:

Adresse:		Tlf.nr.:
Postnr./by:

ansætter hermed som trainee
Fulde navn:		

CPR-nr.:

Adresse:

Tlf.nr.:

Postnr./by:

Kommune:

Reg. nr./kontonr. i pengeinstitut:

Skiftende arbejdspladser

Jobkategori
Smedeområdet

Maskin- og værktøjsområdet

Andet

Den normale ugentlige arbejdstid er:
Mandag kl.

Tirsdag kl.

Aftalen begynder den:		

Onsdag kl.

Torsdag kl.

Fredag kl.

og afsluttes den:		

Personlig timeløn kr.

Lønnen udbetales
hver 14. dag

Andet – lønperioden angives

Overarbejdsbetaling, søgne- & helligdagsbetaling, forskudtidstillæg, tillæg for arbejde i holddrift, betaling for ude- og rejsearbejde og genetillæg i øvrigt betales efter gældende
overenskomst.
På virksomheden kan forekomme akkordarbejde, bonusordninger eller andre produktionsfremmende lønsystemer, hvor lønne fastsættes efter reglerne i overenskomsten eller
lokalaftaler.
Medarbejderen er pligtig til inden ansættelsen at modtage nødvendig sikkerhedsundervisning.
Den ansvarlige “oplærer” i hele ansættelsesperioden er:
Helbredsforhold af væsentlig betydning for ansættelsen:

Lønmodtager skal anmelde sygdom til:

Inden kl.

på første sygedag

I øvrigt henvises til evt. personaleregulativer fastlagt på virksomheden. Disse regulativer er samtidig udleveret til medarbejderen. Ferie afholdes efter ferieloven.
For ansættelsesforholdet i øvrigt gælder TEKNIQ Arbejdsgivernes overenskomst. Medarbejderen skal under ansættelsen være medlem af Dansk Metal. Medlemskabet er gratis.
Skærpelse: I henholdtil indgåede aftale af 29. maj 2008 mellem Arbejdstilsynet, Dansk Metal og TEKNIQ Arbejdsgiverne skal nedenstående tro- og love erklæring underskrives
som forudsætning for at trainee-eleven må indgå i svejsediscipliner i virksomheden.
Undertegnede* erklærer hermed på tro og love at føre effektivt tilsyn med
og at vedkommende ikke anvender plasmaskæring, punktsvejsemaskine, Tig-, Mig- eller CO2-svejseanlæg førend han/hun har taget §17-uddannelsen. Kursusbevis
for gennemførelse vedlægges eller eftersendes til TEKNIQ Arbejdsgiverne.
Udfærdiget den:

Medarbejderens underskrift

Virksomhedens underskrift

Forældremyndighedsindehavers underskrift

Såfremt der er ændringer i ovenstående, skal dette meddeles skriftligt senest 1 måned efter ændringen. Aftalen skal indsendes til TEKNIQ Arbejdsgiverne, att: Uddannelsesafdelingen, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup. TEKNIQ Arbejdsgiverne vil efter registreringen sende en kopi til virksomheden og traineen, hvorefter traineeopholdet kan
påbegyndes.

