Fylgiskjal með bókun
við kjarasamning FRV við KTFÍ og KVFÍ dags. 19.12.2012

Samningur um vinnu á tímabundnum vinnustað
Contract of employment at temporary place of work

Verkfræðingafélag Íslands - Kjaradeild (KVFÍ)
Kjarafélag Tæknifræðingafélags Íslands (KTFÍ)

Atvinnurekandi / fyrirtæki / Employer / company
Nafn / Name

Kennitala / ID No.

Starfsmaður / Employee
Skírnarnafn / First name

Kennitala / ID.no

Föðurnafn / Surname

Starfssvið / Field of work
Starfsheiti / Stutt lýsing á starfi, ábyrgðarsviði /Næsti yfirmaður / Job designation / Short job description

Tímabundinn vinnustaður - Staður, land / Place of work

Vinnutími og vinnuskipulag / Full Working time
Fullt starf 100% / position, 100%
Föst yfirvinna / Fixed overtime

Hlutastarf / Part time

%

klst. á dag/viku / hours per day/week

Vaktir, lengd vaktar / Shifts; hours
Vinnulota, dagar, vikur /

Frí eftir vinnulotu /

Ráðningartími / Length of engagement
Tímabundinn / Temporary

Fyrsti starfsdagur / Starting date

til / to:

Laun / Wages
Staðaruppbót skv. gr. 3.3.2.2. í kjarasamningi / Relocation Allowance
Hlutfall af launum % / perc. of wages

Föst fjárhæð / fixed sum

Aðrar greiðslur eða hlunnindi skv. gr. 8.2.4 í kjarasamningi/ Other payment
Hlutfall af launum % / perc. of wages

Föst fjárhæð / fixed sum

Kostnaður vinnuveitanda samkvæmt grein 3.3 í kjarasamningi / Employers Costs (acc. to)
Íbúðarhúsnæði skv. gr. 3.3.2.1 a) fyrir starfsmann og fjölskyldu hans ásamt ferðum hennar og flutningi búslóðar til og frá tímabundnum vinnustað. Ferðatími telst til vinnutíma.

Gistiaðstöðu skv. gr. 3.3.2.2 b) og greiðir fæðiskostnað satarfsmanns og sér honum fyrir fríum ferðum í vinnutíma til og frá heimili minnst aðra hverja viku.

Daglegum fríum ferðum skv. gr. 3.3.2.2 c) til og frá heimili í vinnutíma og greiðir fæðiskostnað.

Tryggingar / Insurance
Farangurstrygging skv. gr. 3.7/
Atvinnurekandi tilkynnir til síns tryggingarfélags um breytta starfsstöð starfsmannsins utan EES.
Frekari tryggingar/

Önnur atriði

Samningur þessi telst hluti af ráðningarsamningi aðila á meðan hann varir. Um önnur atriði en þau sem um er getið í ráðningarsamningi og samningi þessum gildir kjarasamningur

20
S ta ð ur / P la c e

Undirskrift atvinnurekanda / Employer’s signature

D a gs e tning / D a te

Undirskrift starfsmanns /Employee´s signature

