Anställningsbevis
för hotell-, resturang- och
casionopersonal
Företag
Namn

Lek och Lär AB
Adress

Postnummer

Strandvägen 44

Postdress

12345

Telefon

STADEN

0322-67 07 07

Arbetsplats

Organisationsnummer

Strandvägen 44

556000-0001

Personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Eva

Personnr/Samordningsnr

Larsson

Adress

460221-2401
Postnummer

Lundavägen 45

Postdress

441 36

E-post

Telefon

ALINGSÅS

0322-56002

Anställningsnummer

Mobilnummer

16
Anställningsform

fr o m

tom

Provanställning
Tillsvidareanställning

2017-05-01

Tidbegränsade anställningar
Allmän visstidsanställning
Vikariat
Icke tidsbestämt vikariat

Vikarierar för
Till dess att hen återkommer i tjänst, dock längst till

Säsongsarbete
Arbetstagare som fyllt 67 år
Anställning för enstaka dagar
Arbetstider och uppgifter om anställningen
Yrkesbenämning eller tjänstetitel

Kvalificerat yrkesarbete

Genomsnittlig veckoarbetstid
(ifylles ej vid anställning för enstka dagar)

Hotellvärdinna

Yrkesarbete

Heltid

Huvudsakliga arbetsuppgifter

VI.0011, 2017.10, Crona Dokument, Copyright © DataVara AB, 0322-670700, www.crona.se

Yrkesarbetare, ej fyllda 20 år

Deltid

Vid anställningens tillträde gäller
Månadslön, kr

Timlön, kr

26 800
Uppsägningsregler

Se nästa sida
Yrkeskod

Semester

Styrkt yrkesvana

Ej kost
Kost

kr/dag

Arbets-/Uppehållstillstånd

25 dgr enligt kollektivavtal
Löneutbetalningsdag

senast den 26:e

Lönekontonummer (clearing- och kontonummer)

1234

123 456 78-9

Underskrift
Övriga villkor för anställningen

Ort och datum

Arbetsgivarens underskrift

timmar i snitt/v ecka

Ort och datum

Arbetstagarens underskrift

För anställningen gäller i övrigt kollektivavtal för hotell- och resturangpersonal respektive avtal
för casinopersonal träffat mellan Visita och Hotell- och resturangfacket, HRF

Ja

6

Läkarintyg/Friskintyg

år

Nej

Uppsägningsregler
Vid upphörande av tillsvidareanställning
För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad.
Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av
- två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,
- tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,
- fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,
- fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år,
och
- sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.

Upphörande under pågående provanställningsperiod
Arbetsgivare som avser att ge arbetstagare besked om att en provanställning ska avbrytas i förtid ska underrätta
arbetstagaren om detta minst 14 dagar i förväg.
Vill arbetstagaren avbryta provanställningen i förtid ska han underrätta arbetsgivaren minst 14 dagar i förväg.

Upphörande vid provanställningsperiodens slut
Om arbetsgivaren eller anställd vill att provanställningen ska upphöra vid provanställningsperiodens slut utan att
övergå i en tillsvidareanställning, ska han underrätta arbetstagaren/arbetsgivaren 14 dagar före periodens slut.
Anmärkning:
Är arb etstagaren fackligt organiserad ska arb etsgivaren samtidigt med underrättelse varsla (meddela) den lokala
arb etstagarorganisationen som arb etstagaren tillhör.

Vid upphörande av tidsbegränsad anställning
Om anställningen ska upphöra före den tid som från början överenskommits gäller en uppsägningstid om 14 dagar
för både arbetsgivare och anställd.
Vid arbetsgivarens uppsägning ska varsel (meddelande) lämnas till den lokala fackliga organisationen som
arbetstagaren tillhör sju dagar före besked om uppsägning till den anställde.
Utöver ovanstående gäller vid icke tidsbestämt vikariat att anställningen upphör när ordinarie anställd kommer
tillbaka i tjänst.

Prövotid vid tidsbegränsad anställning
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En tidsbegränsad anställning kan bringas att upphöra genom att arbetsgivaren eller arbetstagaren lämnar
underrättelse därom. Anställningen upphör då 14 dagar efter det att någondera parten skriftligen underrättat
motparten om sin avsikt att avbryta anställningen.
Möjligheten att genom underrättelse bringa anställningen att upphöra gäller endast under de första sex veckorna
av den aktuella tidsbegränsade anställningen.
Är arbetstagaren fackligt organiserad ska arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen meddela den lokala
arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör.

Övrig information
Facklig företrädare: Erika Larsson 0707-12 34 567

