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MEDARBEJDERSPECIFIKATION
Medarbejderspecifikation for medarbejdere med fast beskæftigelse, der vil være omfattet af en
eventuel virksomhedsoverdragelse iht. Virksomhedsoverdragelsesloven.
Medarbejderspecifikationen vedrører medarbejdere beskæftiget med klinikarbejde hos:
Klinik:
Adresse:
Postnr./by:

Lægerne Marianne og Bent Conrad Pedersen
Danmarksgade 14 st.
7500 Holstebro

Medarbejderspecifikationen er udarbejdet af:
Virksomhed:
Adresse:
Postnr./by:
Telefonnr:
Kontaktperson:

Almen lægepraksis
25324323
Danmarksgade 14 st
7500 Holstebro
97405710
Marianne Pedersen

Nedenstående medarbejderspecifikation er oplysninger pr. 31.1.2018

Tro- og loveerklæring

Undertegnede erklærer hermed, at de oplysninger, der er angivet på efterfølgende sider i
nærværende skrivelse, er fuldstændige og korrekte.

31-01-2018
____________________
Dato
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Medarbejderspecifikation:

Medarbejder (anonymiseret)

Medarbejder 1

Medarbejder 2

Ansættelsestidspunkt
Stillings-betegnelse
Overenskomst (Indgået mellem)
(beskrives desuden på næste sider)
Arbejdstid/timer pr. uge
Basisløn/tillæg/total
(Løntrin xx + grundlønstillæg kr. +
kvalifikationstillæg kr.)
Løn / kr. pr. måned
Løn / kr. pr. år
Pensions % (for hhv. medarbejder/arbejdsgiver)
Lokale aftaler /kutymer
(beskrives evt. uddybende på næste sider)
Bemærkninger

01-06-2002
Sekretær
PLA og HK

01-04-2008
Sygeplejerske
PLA og DSR

33,38
Løntrin 31 +
kval.tillæg 2.103,45

33,0
Løntrin

28.425,98
346.904,85 (2017)
5,5 % /11,0 %
Ja

32.957,32
405.864,12 (2017)
6,0 % / 12,0 %
Ja
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Seniorbonus 1,6%
udbetales i december

Medarbejder 3
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Feriegodtgørelse:
Ordregiver berigtiger optjent ferie indtil overdragelsen af de af overdragelsen omfattede
medarbejdere. Tilgodehavende ferietimetal pr. overdragelsesdatoen vedrørende skyldige
feriepenge og feriefridagstimer oplyses, og feriegodtgørelse samt feriefridagsgodtgørelse
overføres til leverandøren, svarende til hvad godtgørelsen ville udgøre ved fratræden.
Overenskomster:
Medarbejdernes ansættelsesforhold er reguleret ved følgende gældende overenskomster:
Beskrivelse af/henvisning til overenskomster her:

”Overenskomst for lægesekretærer i lægepraksis mellem HK/Privat og PLA”
”Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis
mellem DSR, dbio og PLA”

Lokale aftaler/kutymer:

I forb. Med pasning af ”byring” kl. 15-16 i 3-4 uger om året udbetales i gennemsnit
7 timers merarbejde pr. medarbejder pr. år, idet de på skift passer denne time.

Eventuelle sikkerheds- og/eller tillidsrepræsentanter:

0
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