ARBETSAVTAL
Arbetsgivarens namn och affärsplats/hemort:
Arbetstagarens namn:

Personsignum:

Arbetstagarens hemadress:

Arbetstagarens telefonnummer:

Datum då arbetsförhållandet
börjat:

Prövotiden, under vilket avtalet genast kan hävas utan uppsägningstid är
månader eller
dagar.
Prövotidens sista dag är:

Arbetsförhållandet har ingåtts:

tills vidare

för viss tid
tidpunkt då arbetsavtalet upphör:____________
uppskattning av tidpunkten:________________

Anledning för arbetsavtal för viss tid:

arbetstagarens begäran
arbetsavtal för viss tid med en person som är långtidsarbetslös enligt AAL 1 kap 3 § (intyg från arbets- och näringsbyrån krävs)

Arbetsavtalet avser:

heltid

Arbetstiden är deltid pga.:
arbetsgivarens initiativ

deltid

arbetstagarens initiativ

Deltids anställd arbetstagares arbetstid är:
fast
t / 2-veckoperiod eller
varierande

t / 2-veckoperiod eller

t / vecka (stryk onödig)
t / vecka (stryk onödig)

kallas skilt i arbete vid behov

Redogörelse för i vilka situationer och i vilken omfattning det för arbetsgivaren uppstår behov av arbetskraft för arbetstagarna med varierande arbetstid på arbetsgivarens initiativ samt uppgifter om de veckodagar och tider under vilka arbetsgivaren i enlighet med 30 a § i arbetstidslagen får låta utföra arbete
utan att arbetstagaren för varje gång eller för en kortare tidsperiod åt gången ger sitt samtycke:

Stationeringsort:

Stationeringsplats:

Arbetsuppgifter och plats där arbetet utförs:
Transport- och övriga uppgifter som ingår i företagets verksamhet inom företagets verksamhetsfält.
Kollektivavtal som iakttas då arbetsavtalet inleds:

Lönen:
Lönen fastställs på basen av kollektivavtal.

Lönebetalningsperioden är:

Arbetstagarens bankkonto:

Arbetstiden, semestern och uppsägningstiden bestäms utgående från bestämmelser i lag och kollektivarbetsavtal. Rätt till utbildning som arbetsgivaren erbjuder bestäms utgående från bestämmelser i lag och
kollektivarbetsavtal samt företagets praxis. Lön som bör erläggas då arbetsavtalet upphör kan erläggas
på samma dag som lön erläggs för ifrågavarande dag för arbetsplatsens övriga arbetstagare.
Försäkringsanstalt där arbetsgivaren har ordnat arbetstagarens pensionsskydd eller försäkrat arbetstagaren mot olycksfall i arbetet och mot yrkessjukdomar:
Övriga överenskomna villkor:

På basen av detta avtal förbinder sig ovan nämnda arbetstagare att mot ersättning utföra alla arbetsuppgifter som förekommer på arbetsplatsen under arbetsgivarens ledning och uppsikt.
Arbetstagaren intygar att han/hon inte har någon sådan skada eller annat som förhindrar utförandet
av de arbetsuppgifter som detta arbetsavtal omfattar.
Detta avtal har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett för arbetsgivaren och ett för arbetstagaren.
Datum

Arbetsgivarens underskrift
ALT 7.22

Arbetstagarens underskrift

