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Aftale om  
funktionærlignende ansættelse 

for ansættelse omfattet af  
Industriens Overenskomst 

 

 

1. Parter 
Undertegnede arbejdsgiver (navn): 
      

CVR-nr.: 
      

Adresse: 
      

Tlf.nr.: 
      

Postnr./by: 
      
 
ansætter herved på funktionærlignende vilkår: 
 
Medarbejderens fulde navn: 
      

Fødselsdag: (dd-mm-åååå) 
  -  -     

Adresse: 
      

Tlf.nr.: 
      

Postnr./by: 
      
 
2. Jobkategori 
 Jobkategori/Stillingsbetegnelse: 
      
 
Der henvises til eventuelle personaleregulativer i virksomheden. Disse udleveres samtidig med denne ansættelsesaftale  
til medarbejderen. 
 
3. Tiltrædelsesdato 
 
Ansættelsen på funktionærlignende vilkår har virkning fra (dato):        
 

 Ansættelsesforholdet er tidsbegrænset og ophører senest:        
 
 
 

 Ansættelsesforholdet er begrænset til udførelse af følgende opgave(r):        
  
4. Arbejdssted 
Fast arbejdssted eller hovedarbejdssted (f.eks virksomhedens adresse): 
      
Postnr./by: 
      

 Skiftende arbejdssteder 

 
5. Arbejdstid 
 For så vidt angår arbejdstid - den normale arbejdstid, weekendarbejde, deltidsbeskæftigelse, flextid, arbejde på forskudt 
tid og skiftehold - henvises til protokollat vedrørende funktionærlignende ansættelser (bilag 5 til Industriens Overens-
komst), Industriens Overenskomst samt eventuelle lokalaftaler. 
 
Overarbejde udføres i henhold til overenskomsten, se § 13, kapitel 3. 
 

 Medarbejderen kan ikke deltage i arbejdsfordelinger. 
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6. Løn og andre løndele  
Lønnen er aftalt til kr.: ________________ pr. måned, som udbetales månedsvis bagud på samme dato som for virk-
somhedens funktionærer. 
 
Én gang om året tages lønnen for den enkelte op til vurdering og eventuel regulering. 
 
Overarbejdsbetaling, forskudttidstillæg, tillæg for arbejde i skiftehold, betaling for ude- og rejsearbejde og genetillæg i 
øvrigt betales efter Industriens Overenskomst. På virksomheden kan forekomme akkordarbejde, bonusordninger eller 
andre produktivitetsfremmende lønsystemer, hvor lønnen fastsættes efter reglerne i Industriens Overenskomst eller lo-
kalaftaler. Dog gælder Industriens Overenskomst § 13, stk. 4, 2. afsnit og stk. 8 ikke ved overarbejde i forbindelse 
med arbejde, den pågældende normalt udfører. Tillidsmanden har påtaleret ved misbrug. 
 
7. Ferie 
Der ydes ferie i henhold til Ferieloven og Industriens Overenskomst, dog ydes ferie med løn eller ferie med godtgørelse, 
jf. Ferielovens § 23. Bestemmelsen erstatter Industriens Overenskomsts regler om feriegodtgørelse. 
 
8. Sygdom 
Der ydes fuld løn under sygdom, jf. Funktionærlovens § 5, stk. 1.  
 
9. Pension 
Arbejdsmarkedspension ydes efter Industriens Overenskomst. 
 
10. Opsigelse 
Ved opsigelse gælder Funktionærlovens § 2 (om opsigelsesvarsel), § 3 (om arbejdsgiverens misligholdelse) og § 4 (om 
medarbejderens misligholdelse).  
 
Ved opsigelse gælder Funktionærlovens (sæt kryds ved de bestemmelser, som gælder for ansættelsesforholdet): 
 

 § 2a (om godtgørelse ved opsigelse) 
 

 § 2b (om usaglig opsigelse) 
 

 § 16 (om frihed til at søge andet arbejde i opsigelsesperioden) 
 

 Anden aftale: ______________________________________________ 
 
Opsigelsesvarslernes længde kan ikke blive kortere end de i henhold til overenskomsten opnåede ved overgang til funk-
tionærlignende ansættelse. 
 
120-dages reglen: 
Det er aftalt, at medarbejderen kan opsiges med 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang, når medarbejde-
ren inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage. Opsigel-
sens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar tilknytning af de 120 sygedage, og mens medarbejderen endnu er 
syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at medarbejderen er vendt tilbage til arbejdet, efter at opsigelse er sket. 
 
120-dages reglen kan ikke gøres gældende, hvis medarbejderens opsigelsesvarsel er omfattet af Industriens Overens-
komst § 6. 
 
For ansættelsesforholdet gælder Funktionærlovens (sæt kryds ved de bestemmelser, som gælder for ansættelses-for-
holdet): 
 

 § 17a (om tantieme og gratiale) 
 
 
11. Overenskomst 
For ansættelsesforholdet i øvrigt gælder Industriens Overenskomst (indgået mellem Dansk Industri og CO-industri), her-
under bilag 5 vedrørende funktionærlignende ansættelsesvilkår samt nærværende aftale og eventuelle lokalaftaler på 
virksomheden. Overenskomsten er tilgængelig på www.co-industri.dk og www.di.dk. 
 
Funktionærlovens § 8 kan ikke fraviges ved aftale mellem parterne. 
 

  

http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Shop/Dokumenter%20kun%20for%20medlemmer/PERSONALE%20Ans%C3%A6ttelse/www.co-industri.dk
http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Shop/Dokumenter%20kun%20for%20medlemmer/PERSONALE%20Ans%C3%A6ttelse/www.di.dk
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12. Øvrige forhold 
        

 
Dato: ____________________ 
 
 
 
 
For virksomheden  Medarbejderens underskrift 
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