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Virksomhedens retningslinjer
Mødetider
Alle medarbejdere møder på virksomhedens adresse kl. 06.00 til morgenforplejning af en halv times
varighed og slutter arbejdsdagen på arbejdspladsen kl. 14.00. mandag til torsdag og fredag kl. 13.30.

Morgenmøde
Virksomheden stiller morgenmad til rådighed, hvis det ønskes.
Der bliver skrevet ugesedler og uddelt sagsmapper
Der bliver gjort status på de enkelte opgaver
Samt udveksler erfaring

Sygdom
Alle sygedage skal meddeles virksomheden inden arbejdsdagens begyndelse, hvis ikke andet er aftalt
Lægeerklæring skal forevises, hvis virksomheden kræver det
Lægebesøg skal så vidt muligt lægges i ydertidspunkter
Medarbejderne har ret til barns 1. sygedag
Virksomheden skal kontaktes i tilfælde af arbejdsulykker
Førstehjælpstasker i køretøjer

Ferie
Medarbejderne har ret til 5 feriefridag og 5 ugers ferie
Ferie og fridage skal meddeles virksomheden i god tid af hensyn til den øvrige planlægning

Pauser
Frokostpausen er på 30 minutter, som medarbejderne selv betaler.

Rygning
Rygepauser er på 10 minutter pr. stk., som medarbejderne selv betaler
Rygepauser bliver noteret på ugesedlen af de enkelte medarbejdere
Der skal tages hensyn til omgivelserne og der må ikke ryges på arbejdspladsen
Skodder skal slukkes forsvarligt og smides ud et egnet sted. (ikke i haver og på gaden)

Personligt værktøj
Rengøres, ryddes op og tages med i virksomhedens køretøjer efter hver arbejdsdag
Mangler eller behov for nyanskaffelser meddeles virksomheden
Materialer til eget forbrug kan købes igennem virksomheden

Køretøjer
Bil stilles til rådighed i begrænset omfang og vil være forsynet med GPS.
(som registreres pr 1. juli 2020)
Nøglerne afleveres ved arbejdsdagens ophør hvis ikke andet er aftalt.
Tømmes for materialer hver dag og efterlades i ryddelig stand.
Bilen må bruges til at handle eller hente børn på vej hjem fra arbejde. Altså små gøremål på vej hjem
eller til arbejde.
Bilen må ikke bruges til fusk eller andre gøremål efter arbejde.
Man kan købe bilen fri på skats hjemmeside for en dag og skal selvfølgelig selv betale for brandstof
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Det er mit ansvar at kunne dokumenter hvor bilen befinder sig og den bliver brugt til erhvervsmæssige
gøremål.
Det giver mulighed for at dokumentere over for kunder at medarbejdere har overholdt aftalte arbejdstider.
Reparationer meddeles virksomheden som sørger for reparation.

Arbejdstøj
Virksomheden betaler for 2 par bukser, 5 T-shirts og 2 sweatshirts 1 gang årligt

Kundenøgler
Afleveres til virksomheden ved arbejdsdagens ophør
Når opgaven er færdig, afleveres nøglen til kunden efter nærmere aftale

MUS Der afholdes medarbejderudviklingssamtaler efter behov
Hvis virksomheden har behov for øvrige samtaler, vil der blive indkaldt til disse

Personalearrangementer
Der afholdes julefrokost og sommerfest på nærmere aftalte tidspunkter

Forsikring
Medarbejderne er forsikrede igennem virksomheden, jf. overenskomsten

Løn
Løn følger overenskomsten for Skiltemalere og tillægges 1% pr. år:
2019 fra 26. september
2020 fra 26. september

190,00 kr. pr. time
191.90 kr. pr. time

Pension
Pensionstillægget udgør 12 pct., hvoraf medarbejderen betaler 4 pct. og arbejdsgiveren betaler 8 pct.
Lærlinge har ret til pension efter prøvetiden

APV
Der er udfærdiget en standard arbejdspladsvurdering, som findes på værkstedet
Opdateres hvert 2. År
Samt en mappe med sikkerhedsdatablade på faremærke produkter.

______________________________
Underskrift medarbejder

____________________
Dato
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