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ANSTÄLLNINGSBEVIS Detaljhandel
Endast för medlemsföretag. Se anvisningar sida 2.

Arbetsgivare Arbetstagare
Företagets namn Förnamn Efternamn

Företagets organisationsnummer Bostadsadress

Företagets adress Postnummer Postadress

Postnummer Postort Telefon inkl riktnr Personnummer

Arbetsplats Yrkesbenämning (Arbetsuppgifter se baksida)

Anställningsform

Tidsbegränsad anställning

tillsvidareanställning fr o m

provanställning fr o m t o m

vikariat för
under dennes frånvaro pga

fr o m dock längst t o m

semestervikariat
under tiden

fr o m t o m

allmån visstidsanställning fr o m t o m

säsongsarbete fr o m tills dess att säsongen är slut dock längst t o m

fyllt 67 år fr o m dock längst t o m

tillfällig ökning av arbets-
kraftsbehovet (kan användas
av företag med kollektivavtal)

fr o m dock längst t o m

(högst 6 mån)

(högst 24 mån sammanlagt med
semestervikariat)

(högst 12 mån för företag med kollektiv-
avtal för övriga gäller 24 mån)

(högst 12 månader sammanlagt med
allmän visstid)

Arbetstid

Heltidstjänst Deltidstjänst - Arbetstiden vid deltidstjänst utgör i genomsnitt timmar per vecka. Arbetstiden kan dock vid
behov efter överenskommelse utsträckas, varvid överskjutande tid inom ramen för ordinarie arbetstid ersättes

med gällande timlön, samt tid därutöver enligt reglerna för ersättning vid övertidsarbete.

Lön

Vid anställningen
Konstaterad
Överenskommen

Lön vid anställningstillfället
Branschvana år mån

Sem ester

1. I tidigare anställning har den anställde fått ut semesterdagar
under innevarande semesterår

2. Under innevarande semesterår önskar den anställde erhålla obetalda
semesterdagar

Övrigt
Lön • Semester • Uppsägningstid • Påföljd vid ej iaktagen uppsägningstid - Enligt vid varje tidpunkt för branschen gällande kollektivavtal

Underskrifter
Ort och datum

Företagets namn

Företagets representant

Företagets underskrift

Jag bekräftar ovanstående anställning. Jag förbinder mig dessutom att följa gällande

kollektivavtal. företagets ordningsregler, policies och instruktioner i övrigt

Den anställdes underskrift

Målsmans tillstånd (för skolpliktig minderårig)

Skolledningens tillstånd (för skolpliktig minderårig vid arbete under skoldag)

Lek och  Lär AB

566000-0000

Lilla Torget 3

441 24 ALINGSÅS

Lilla Torget 3

Ellen McGray

Göteborgsvägen 56 B

441 26 ALINGSÅS

0322-695252 640801-2604

Marknadsassistent

2015-09-15

20 650,00

ALINGSÅS 2015-09-28

Lek och  Lär AB

Attestansvarig



ANVISNINGAR

Allmänt
Anställningsbevis skall upprättas vid anställningens tillträdande. Beviset skall innehålla en kort
specificering av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.

Kort specif icering av arbetsuppgif ter

Beviset skall dessutom bl a innehålla uppgift om anställningsform, arbetstidens längd samt lön.

Anställningsform
Läs mer om olika anställningsformer på www.svenskhandel.se under rubriken "Anställning".

Semester
Semesteråret omfattar enligt lagen 12-månadersperioden 1/4-31/3. Intjänandeår kallas det år
som föregår semesterår.

En arbetstagare som börjar sin anställning under perioden 1/4-31/8
har redan under intjänandeåret rätt till obetald semesterledighet under 25 semesterdagar minus
det antal semesterdagar han erhållit efter den 1/4 i sin tidigare anställning.

En arbetstagare som börjar sin anställning efter den 1/9
har rätt att under återstående intjänandeår t o m 31/3 ta ut 5 obetalda semesterdagar (eller det
lägsta antal som kan kvarstå outtagna efter semester i den tidigare anställningen).

Har arbetstagaren redan fått ut 25 dagars semesterledighet i sin tidigare anställning, har arbets-
tagaren alltså ingen rätt tillytterligare semesterledighet före den 1/4.

Tidsbegränsade anställningar som varar högst 3 månader
ger inte rätt till semesterledighet. Arbetstagaren får i sådana fall endast rätt till semesterersätt-
ning. Vid anställningstillfället kan arbetsgivare och den anställde komma överens om avvikelse
från denna regel. Läs även under rubriken "Semester" på www.svenskhandel.se.

Underskrifter
Skolplikten upphör i de allra flesta fall vid vårterminens slut det kalenderår då den minderårige
fyller 16 år. Beträffande minderåriga arbetstagare, se information under rubriken "Arbetsmiljö"
på www.svenskhandel.se.
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