
 
Arbetsgivare:  

 
Adress:  

 
Postnr:              Ort:  

ANSTÄLLNINGSAVTAL 
Avtal om anställning och information 
om anställningsvillkor 
 
Datum:  

 Uppgifter om den anställde: 

Organisationsnummer:  

 
 

 

Efternamn 

 
Förnamn 

 

Postadress 
 

Postnr 

 
Ort 

 

Handläggare 

 

Telefonnr 

 

Telefonnr 
 

Personnr 
 

 Befattning 
Befattning/yrkesbenämning 

 
Tillträdesdatum 

 
Beskrivning av arbetsuppgifter 

 

Arbetsplats 
Adress 

 
Telefonnr 

 

Anställningsform (kontrollera i gällande kollektivavtal vilka anställningsformer som är tillämpliga.  
Företag utan kollektivavtal kan endast avtala om anställningsformer markerade med en asterisk.) 
TILLSVIDAREANSTÄLLNING 

 ”Fast” anställning* fr o m  

TIDSBEGRÄNSAD ANSTÄLLNING 
 Provanställning* fr o m                    t o m  
 Vikariat* för  

      under dennes frånvaro p g a  
      fr o m                    , dock längst t o m  

 Semestervikariat* fr o m                     t o m  

 Allmän visstidsanställning* fr o m            , dock längst t o m  
 Projektanställning fr o m                    , dock längst t o m  

     Ange projektnamn:  
 Säsongsanställning* fr o m                    t o m  
 Tiilfällig arbetsanhopning fr o m                    t o m  
 Ålderspensionär* (fyllda 67 år) 

Lön 

Månadslön inklusive                           års lönerevision är                                             kronor per månad 
eller Timlön                               kronor per timme 

Semesterersättning inkl lön  
 
Semesterersättning exkl lön  

Arbetstid 

 Heltid,               timmar per vecka  Deltid,               timmar per vecka.  Sysselsättningsgrad:             % 

 

Schema arbetstid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

Timmar v 1        

Timmar v 2        

Semesterförmåner Uppsägningstid Övrigt 

Enligt lag,                    dagar Enligt lag,   Övertidsskyldighet       Ej rätt till övertidsersättning 

Andra löneförmåner 

  Se särskilt avtal 

Tillämpligt kollektivavtal Behandling av personuppgifter 

Branschavtal Fastigheter mellan ALMEGA och fastighetsanställdas förbund  Behandling av personuppgifter sker endast 
i företagets personal- och lönesystem 

Övrigt 

 

 

Underskrifter. Datum:  

Arbetsgivaren Arbetstagaren 
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