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Side 1  af 2  

Ansættelsesbevis 

For ansæt telse af t im elønnet  eller fast  m ånedslønnet  m edarbejder om fat tet  af Overenskom sten 

for  Golfbaner m ellem  Danske Anlægsgartnere og Fagligt  Fælles Forbund. 

1 . Parter:

Arbejdsgiver (navn) :   __________________________________

CVR-nr.:   __________________________________  

Adresse:   __________________________________  

Postnr. og by:   __________________________________  

Tlf.:   __________________________________  

Medarbejder (navn) :   __________________________________  

CPR-nr.:   __________________________________  

Adresse:   __________________________________  

Postnr. og by:   __________________________________  

Tlf.:   __________________________________  

Pengeinst itut :   __________________________________  

2 . St illingsbetegnelse:

St illingsbetegnelse/ jobkategori:   ___________________________________________________

3 . Arbejdssted( er) :

Fast  arbejdssted/ hovedarbejdssted:  ________________________________________________

 Skiftende arbejdssteder.  

4 . Overenskom st forhold:

For ansæt telsesforholdet  gælder den t il enhver t id gældende Overenskom st  for Golfbaner m ellem

Danske Anlægsgartnere og Fagligt  Fælles Forbund. I  overenskom sten er der blandt  andet  fastsat

regler for arbejdst id, opsigelsesvarsel, arbejdsm arkedspension, ferie, søgnehelligdage, fr idage og

feriefr idage sam t  eventuelle lokalaftaler.

5 . Tilt rædelsesdato:

Tilt rædelsesdato:  ___/ ___ 20___

 Ansæt telsesforholdet  er t idsubegrænset  og kan opsiges m ed overenskom stens gældende 

varsel.  

 Ansæt telsesforholdet  er t idsbegrænset  m ed ophørsdato den:  ___/ ___ 20___ 

 Ansæt telsesforholdet  er t idsbegrænset  t il udførelse af følgende opgave:   

_____________________________________________________________________________ 

6 . Arbejdst id:

a) Den ugent lige arbej dst id udgør 37 t im er.

b) Der er indgået  aftale om  delt id m ed ____ t im er ugent ligt  (m in. 15 t im er og m ax. 30

t im er) .

c) Der er indgået  aftale om  flekst id ( forudsæt ter afkrydsning i felt  a eller  b) . Hvis der er aftalt

flekst id, kan brugen af varierende arbejdst id ikke finde anvendelse.
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Der kan t il enhver t id skrift ligt  indgås særlig aftale om  forøgelse/ nedsæt telse af arbejdst id, j f.  

overenskom stens § 7 om  varierende arbejdst id. Den ugent lige arbejdst id kan herved forøges op 

t il 42 t im er. Den gennem snit lige arbejdst id m å dog ikke udgøre m ere end 37 t im er ugent ligt  over 

en forud fast lagt  periode af højst  52 uger. Under m edvirken af en t illidsrepræsentant  eller den 

lokale 3F-afdeling kan den ugent lige arbejdst id udvides t il m aksim alt  44 t im er.  

3F og Danske Anlægsgartnere anbefaler at  benyt te den m ellem  organisat ionerne udarbejdede 

blanket  t il form ålet .  

 

7 . Løn: 

Den personlige t im eløn på ansæt telsest idspunktet  er i alt :  kr. ______________  

 

For fast  m ånedslønnede udgør m ånedslønnen i alt :  kr. ______________ 

 

Beløbet  består af følgende løndele ( for m ånedslønnede x 160,33) :  

Grundt im eløn:  kr. ________ 

Voksent illæg:  kr. ________ 

Kvalifikat ionst illæg ( faglærte) :  kr. ________ 

Golft illæg:  kr. ________ 

Evt . øvrige t illæg:  kr. ________ 

 

Lønnen udbetales:   

 hver 14. dag  

 m ånedligt    

 

8 . Arbejdsm arkedspension: 

Medarbejderen er beret t iget  t il pension:            Ja         Nej   

Hvis nej , angiv hvornår m edarbejderen er beret t iget  t il pension:  ___/ ___ 20___ 

 

9 . Ferie  

Der udbetales feriegodtgørelse m ed 12,5%  i overensstem m else m ed ferieloven sam t  

overenskom stens bestem m elser herom .  

 

1 0 . Søgnehelligdage og feriefr idage sam t  fr itvalgsopspar ing 

I  forbindelse m ed fr it valgsopsparing, søgnehelligdage og feriefr idage opsparer m edarbejderen 

udover den aftalte løn et  beløb, j f. overenskom stens bestem m elser §§ 19 og 21. 

 

Medarbejdere ansat  m ed fast  m ånedsløn m odtager fuld løn på søgnehelligdage, fr idage og 

feriefr idage. 

 

1 1 . Andre særlige vilkår : 

 

 

     

 

 

 

 Personalehåndbog udleveret .  

 

 

Dato:  ___/ ___ 20___   Dato:  ___/ ___ 20___ 

 

 

______________________________   ______________________________  

Virksom heden    Medarbejderen 


