
Postnummer og by 

Adresse 

Fødselsdato Navn 

AF06S 

Tilknytningsaftale for tilkaldevikar 

Det glæder os at meddele dig, at du med virkning fra 

Ved den selvejende institution 
Institutionsnummer Institutionsnavn CVR 

Dit arbejde udføres normalt på 
Adresse Postnr og by 

Arbejdstid 
Arbejdstiden aftales ved hvert tilkald. Ansættelsen er begrænset til de enkelte tilkald og ophører efter endt tilkald. 

Som tilkaldevikar har du ikke nogen forpligtigelse til at arbejde på bestemte tidspunkter. Hvis tilkaldet aftales ud 
over 1 måneds varighed, vil din ansættelse som tilkaldevikar ophøre og der aftales eventuelt en fortsættelse af 
ansættelsesforholdet på andre vilkår. 

Aftaler gældende for ansættelsesforholdet 

Du er ansat i henhold til overenskomst for 
Personalegruppe 

indgået mellem Kommunernes Landsforening og 
Forbund 

Overenskomsten med tilhørende ferieaftale etc. kan rekvireres på fobu.dk 

Løn 
Du aflønnes med udgangspunkt i den til enhver tid gældende overenskomst og eventuel forhåndsaftale. 
Du aflønnes med en grundløn på løntrin 

Lønnen udbetales månedsvis bagud for den forudgående optjeningsperiode og indsættes den sidste hverdag i 
måneden på din Nemkonto. 

Dokumentation for uddannelse, tidligere erfaring, arbejdsmarkeds pensionsordning fra tidligere 
ansættelsesforhold, m.v. skal afleveres til institutionen. Det er dit ansvar, at alle relevante 
oplysninger afleveres inden første lønkørsel til sikring af korrekt lønudbetaling. 

Er ansat som tilkaldevikar (Stillingsbetegnelse) Ansættelsesdato 

Udskriv 



Øvrige forhold 

Du skal holde dig informeret om reglerne for anmeldelse af fravær på din arbejdsplads. 

Institutionen skal oplyses om din aktuelle bopæl og folkeregisteradresse. 

Du er undergivet tavshedspligt jfr. Forvaltningslovens § 27. Tavshedspligten ophører ikke ved 
fratrædelsen. 

Du bedes returnere vedlagte eksemplar af dette ansættelsesbrev i underskrevet stand til din nærmeste 
leder inden 8 dage. 

Med venlig hilsen 

p.b.v.

Institutionsleders underskrift 
Dato Underskrift 

Ansattes underskrift 
Jeg accepterer ovenstående ansættelsesvilkår 
Dato Underskrift 

August 2017 
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