
 

Bilag 1. Ansættelsesaftale 

      
Ansættelsesaftale for chauffør under overenskomst 

mellem ATAX og 3F’s Transportgruppe 

Nærværende virksomhed: 

CVR-nr./SE-nr.:  

Navn:  

Adresse:  

Postnr.:                        By:  

Tlf.:                                E-mail:  

 

Ansætter herved 

Cpr.nr.:  

Medarbejderens fulde navn:  

Adresse:  

Postnr.:                                                                   By: 

Tlf.:                                                     E-mail:  

Kørekortnr.:                                                            Udløbsdato:  

Chaufførkortnr.:                                                 Udløbsdato:  

Førstehjælp:                                                       Udløbsdato:  
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Øvrige kurser: 

 

Ansættelsesdato:  

Ansættelsen sker på fuldtid   

Ansættelsen sker på deltid med et gennemsnitligt ugentligt timetal på: 

timer. 

Chaufføren er ansat som afløser 

Arbejdstid: 

Den ugentlige arbejdstid er placeret som 

 Fast dagvagt 

  Fast aften-/nattevagt 

  Skiftende dag-, aften- og nattevagt i henhold til vagtplan 

Chaufføren placerer selv sin ugentlige arbejdstid i den tid, han/hun har vognen til 
rådighed og er forpligtet til at sikre, at den ugentlige arbejdstid over en 4 måneders 
periode ikke overstiger 48 timer i gennemsnit. 

Overenskomstforhold: 

Nærværende ansættelse er omfattet af og reguleres af den til enhver tid gældende 
overenskomst mellem ATAX og 3F. 

Arbejdssted: 

Chaufføren ansættes på virksomhedens adresse. 

Såfremt chaufføren har andet mødested end virksomhedens adresse angives dette: 

Mødested:  
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Ferie, feriefridage: 

Overenskomstens bestemmelser og den til enhver tid gældende ferielov er gæl-
dende for ansættelsesforholdet. 

Feriefridage optjenes og afvikles som beskrevet i overenskomsten. 

Lønnen: 

Løn og øvrige vilkår reguleres af den til enhver tid gældende overenskomst ind-
gået mellem 3F og ATAX. 

Lønnen er bagudbetalt og afregnes 

 hver 14. dag over en 14-dages periode 

  sidste bankdag i hver måned, opgjort månedsvis 

  sidste bankdag hver måned opgjort i henholdsvis 4, 4 og 5 uger 

Lønnen anvises til: 

Bank:  

Reg.nr.:                                                                Kontonr.:  

Chaufføren har pligt til at meddele vognmanden eventuelle ændringer i bankop-
lysninger. 

Chaufføren er omfattet af overenskomstens arbejdsmarkedspension pr.: 

Dato:  

Chaufføren har nået folkepensionsalderen inden 1. oktober 2021 
og er derfor ikke omfattet af overenskomstens arbejdsmarkedspension   
 
Chaufføren har nået folkepensionsalderen efter den 1. oktober 2021:  
Og ønsker at være omfattet af overenskomstens arbejdsmarkedspension  
 
Og ønsker ikke at være omfattet af overenskomstens arbejdsmarkedspension  
 
Obs: Ved sin underskrift herunder bekræfter chaufføren at være indforstået med, 
at såfremt indbetaling til arbejdsmarkedspension fravælges, fraskrives der også 
forsikringsdækning.  
 
_____________________________________ 
Chaufførens underskrift 
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Stillingsbeskrivelse: 

Chaufføren er ansat til at betjene virksomhedens kunder i al almindelighed, in-
denfor de kategorier chaufføren har erhvervet kørekort og kvalifikationsbevis til. 

Opsigelse: 

Ansættelsesforholdet er betinget af, at chaufføren er i besiddelse af en ren straffe-
attest og en ren børneattest. 

Såfremt chaufføren ikke længere kan opnå fornyelse af de erhvervede og lovplig-
tige kvalifikationsbeviser, kørekort eller chaufførkort, anses ansættelsesforholdet 
for ophørt med øjeblikkelig virkning. 

Såfremt chaufføren får frakendt sit førerbevis uanset af hvilken grund, ophører 
ansættelsesforholdet ligeledes med øjeblikkelig virkning. 

Ved almindelig opsigelse skal parterne følge de i overenskomsten gældende vars-
ler. 

Sygdom, barsel eller ulykke: 

Ved sygdom, barsel eller ulykke forholdes som anført i overenskomsten. 

Sygdom, der opstår i vagten, meddeles straks til virksomheden. 

Såfremt chaufføren bliver uarbejdsdygtig grundet sygdom forud for vagtens på-
begyndelse, meddeles det hurtigst muligt og senest 2 timer for vagtens påbegyn-
delse. 

Alkohol mv.: 

Indtagelse af alkohol, stoffer eller medicin med kørselsrestriktion umiddelbart før, 
i og i umiddelbar forlængelse af arbejdstiden, hvor chaufføren stadig er iklædt 
uniform må ikke finde sted. Overtrædelse betragtes som en grov misligholdelse 
af ansættelsesvilkårene, der kan medføre øjeblikkelig bortvisning. 

Tavshedspligt: 

Chaufføren er forpligtet til at iagttage tavshed om de forhold han/hun opnår viden 
om og indsigt i for så vidt angår kunder, øvrige ansattes og virksomhedens for-
hold.  

Tavshedspligten består også efter chaufføren har fratrådt sin stilling.  

Beklædning: 

Chaufføren er forpligtet til at følge gældende beklædningsreglement. 
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Sikkerhedsmæssige forhold:  

Chaufføren bekræfter ved sin underskrift at have modtaget orientering om de sik-
kerhedsmæssige forhold i virksomheden. Ved overfald/røveri el. lignende skal 
vognmanden uophørligt underrettes.  

Ansættelseskontrakt: 

Nærværende ansættelseskontrakt er udarbejdet i 2 enslydende eksemplarer, hvor-
af chaufføren og virksomheden hver har modtaget et underskrevet eksemplar. 

Der er samtidig udleveret en kopi af den ovennævnte overenskomst.  

Øvrige forhold: 

Der er indhentet kopi af straffeattest     
 
Der er udleveret tillæg om vanvidskørsel     

 

Sted:                                                                 Dato:  

Virksomhedens underskrift: ________________________________________ 

Chaufførens underskrift: ________________________________________ 
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