Anställningsbevis
Bransch G - Personlig Assistans
Arbetsgivare och arbetsplats

Anställd

Lek och Lär AB

Siv Ljunggren

Lilla Torget 3

Föreningsgatan 33

441 24 ALINGSÅS

447 34 VÅRGÅRDA

566000-0000

630806-9944

0322-67 07 07

0322-21298

1

Anställningsbeviset avser:
Nyanställning
Ändring av anställningsvillkor
Bekräftelse av gällande anställningsvillkor
Dokument lämnade/genomgångna:
Friskintyg avlämnat den
Tystnadsplikt erinrats den
Utdrag från brottsregister avlämnat den
Arbetsuppgifter / Yrkesbenämning / Tjänstetitel:
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Du kommer att få arbeta som personlig assistent och därmed förenliga arbetsuppgifter.

Anställningsform:
Tillsvidareanställning med tillträde ²

fr.o.m.

Tidsbegränsad anställning: ¹
Så länge assistansuppdraget varar avseende
fr.o.m.
Timavlönad anställning

fr.o.m.

t.o.m.

Provanställning (högst 6 månader)

fr.o.m.

t.o.m.

fr.o.m.

dock längst t.o.m.

fr.o.m.

dock längst t.o.m.

Vikariatsanställning under frånvaro av

För viss tid eller visst arbete
Kommentar / Notering:

¹ Parterna kan av tala särskilt att tidsbegränsad anställning ska av bry tas i f örtid.
² Uppsägningstid enligt kollektiv av tal. Vid en tillsv idareanställning kan annan öv erenskommelse om uppsägningstid träf f as skrif tligen.
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Arbetstid:
Heltid. Genomsnittligt antal timmar per vecka är

tim

Deltid. Garanterad genomsnittlig sysselsättninggrad, antal timmar per vecka

tim

Deltid. Förmodad genomsnittlig sysselsättninggrad, antal timmar per vecka

tim

Varierande arbetstid enligt särskilt arbetstidsschema alt. enligt i bilaga särskilt avtalade tillfällen.
Lön (utbetalas månadsvis):
Timlön kr, vid anställningstillfället

kr

Månadslön kr, vid anställningstillfället

kr

Den överenskomna lönen gäller oberoende av de ändringar som följer av löneavtalet för år

2014

Allmänna anställningsvillkor:
Anställningen omfattas av vid varje tidpunkt mellan Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet
gällande kollektivavtal för Bransch G - Personlig Assistans samt företagets tjänstebestämmelser.

Semester:³
Semester utgår med

25 dagar

Under innevarande semesterår utgår semester med

0 dagar, varav obetalda

0 dagar
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³ Vidare anv isningar i Vårdf öretagarnas semesterkommentar!

Annan överenskommelse:
OB

Följer kollektivavtal

Övertid

Följer kollektivavtal

Jour

Följer kollektivavtal

Beredskap

Följer kollektivavtal

Restid

Följer kollektivavtal

Ort och datum

ALINGSÅS
Lek och Lär AB

Ort och datum

2014-09-19

VÅRGÅRDA

2014-09-19

Anställd

Jag bekräftar ovanstående anställning och godkänner förenämnda
avtal, varav jag tagit del, samt förbinder mig därjämte att ställa mig
gällande ordningsregler och instruktioner i övrigt till efterrättelse.

Attestansvarig

Siv Ljunggren
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