ANSÆTTELSESBLANKET for:
Smede og maskinarbejdere
Specialarbejdere
Ansættelsen sker i h.t. Industriens overenskomst*)
(TEKNIQ Arbejdsgiverne har aftale med Dansk Metal og 3F om at tiltræde Industrioverenskomsten indgået mellem DI og CO-Industri for ovennævnte
medarbejdere med visse fravigelser – se bilag)
Undertegnede virksomhed*):

CVR-nr.*):

Adresse*):

Postnr. By*):

Ansætter herved (navn)*):

CPR-nr.*):

Adresse*):

Postnr. By*):

Tlf. nr.:

Bopælskommune:

Udlært den:

Fag:

Tlf. nr.:

Titel eller kortfattet beskrivelse af arbejdet *):
Fagforbund:

Reg. nr. og kt. nr. i pengeinstitut:

Ansat fra den *): 	Hvis ansættelsen er tidsbegrænset/opgavebegrænset angives forventet
varighed:
Ved ansættelse på ovennævnte adresse
Ved ansættelse i afdeling/filial
Ved ansættelse på arbejdsplads

angiv adresse:
angiv adresse:

Lønnen er ved tiltrædelsen aftalt til kr.:
Andet

pr. time. *) Lønnen udbetales hver 14. dag bagud.
Lønperioden angives:

Med hensyn til betaling for overarbejde, rejse- og vejtid og øvrige tillæg mv. henvises til Industriens overenskomst*) På virksomheden kan forekomme
akkordarbejde.
Arbejdstid: Timer pr. uge:
Anmeldelse af sygdom/fravær skal ske i h.t. gældende regler evt. virksomhedsregler.
Helbredsforhold oplyst ved ansættelsens start.
Arbejdsmarkedspension AMP oprettes i PensionDanmark.
Evt. specielle aftaler:

Underskrifter
Virksomhedens underskrift:

Dato:

Ansættelsesblanket modtaget:

Dato:

Punkter markeret med *) i denne ansættelsesblanket er minimumsbestemmelserne i h.t. EF-Direktiv nr. 91/533/EØF om arbejdsgiverens pligt til at underrette
arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten.
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BILAG til ansættelsesblanket
Uddrag af Protokollater af 25. maj 2010.
Tiltrædelsesoverenskomst til Industrioverenskomsten mellem DI og CO Industri indgået mellem hhv. 3F/TEKNIQ og Dansk Metal/
TEKNIQ.
Tiltrædelsesoverenskomsten følger Industrioverenskomsten mellem DI og CO Industri med følgende fravigelser:
§ 29 Sygdom
Medarbejdere omfattet af overenskomsten har ret til fuld løn efter 3 måneders ansættelse.
§ 34 Pension
Pensionsordningen etableres i PensionDanmark, men i øvrigt efter retningslinjerne i Industrioverenskomsten. Endvidere omfattes medarbejderne af PensionDanmarks Sundhedsordning.
§ 38 Opsigelse / Afskedigelse
Stk. 11 om fratrædelsesgodtgørelse gælder ikke for tiltrædelsesoverenskomsten.
§ 40 Feriekort
TEKNIQs feriekortordning finder anvendelse og TEKNIQ indestår for feriepenge og indestående på fritvalgsordningen.
§ 25 Fritvalgsordning
Fritvalgsordningen administreres efter samme regler som i Elektrikeroverenskomstens § 15. Opsparingsprocenten følger Industrioverenskomsten.

Punkter markeret med *) i denne ansættelsesblanket er minimumsbestemmelserne i h.t. EF-Direktiv nr. 91/533/EØF om arbejdsgiverens pligt til at underrette
arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten.
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