Lokalaftale
Lokalaftale for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst ansat I Gate Gourmet

Deltid 120
Formål
Aftalen har til formål at sikre den nødvendige fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen, således at der opnås
en effektiv og lønsom drift inden for de aftalte rammer.
Reference til Industriens overenskomst §11 – Deltidsbeskæftigelse
Der er enighed om at antallet af deltidsmedarbejdere kan udgøre max. 20% af det samlede antal
arbejdede timer udført af de ufaglærte 3F medarbejdere.
Denne lokalaftale er i tillæg til de andre Lokalaftaler omkring Variabel Arbejdskraft (Deltid 35, Deltid 35 m.
bagkant og Tilkaldevagter) og medregnes i den samlede begrænsning på 24% Variabel Arbejdskraft

Arbejdsopgaver
Samme som for øvrige faste medarbejdere omfattet af Industriens overenskomst

Arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse
1. Den månedlige arbejdstid vil være minimum 120 timer pr. måned, og 160,33 i sommerperioden
(Juni – Juli -August).
2. Vejledende Skift for en kalendermåned skal foreligge d. 20 i måneden før den aktuelle måned
3. Fri weekends/fridage skal fremgå af skiftet. Markeret som fridage/stjernedage.
4. Minimum 2 friweekends per 6 uge. Definition af Friweekend som i Lokalaftale 3
5. Vagtens længde er aftalt til minimum 6 timer og maksimum 12 timer.
6. Arbejdstidens tilrettelægges efter produktionens behov, med respekt for
Arbejdsmiljølovgivningen og overenskomstens regler.
7. Ferieplanlægning følger samme principper som for øvrige medarbejdere på virksomheden.
8. Alle medarbejder er først berettiget til overarbejdsbetaling, når den enkelte medarbejder i den
enkelte reguleringsperiode kommer over 160,33. Disse eventuelle overarbejdstimer indsættes på
Afspadseringskontoen og følger reglerne i Lokalaftale 8
9. E Timer håndteres som for øvrige Deltids medarbejdere
10. Man oppebærer ikke K timer

Løn
1. Lønforhold og genetillæg er de samme som for fuldtidsansatte
2. For beregning af sygeløn se Lokalaftale 4.
Denne lokalaftale er indgået iht. Industriens Overenskomst §8 om indgåelse af lokalaftaler.
Aftalen udløber automatisk og uden yderligere opsigelse d 28/2 2018
Kastrup den 12 oktober 2017

Lokalaftale
Lokalaftale for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst ansat I Gate Gourmet

Deltid weekend
Formål
Denne aftale har til formål at bedre muligheden for at de ansatte




Kan få dækket fastansattes tørnlagte weekendfri
Kan få imødekommet afspadsering på helligdage og i weekender
Kan få indkaldt ekstra bemanding i forbindelse med sygdom

Reference til Industriens overenskomst §11 – Deltidsbeskæftigelse
Denne lokalaftale er i tillæg til de andre Lokalaftaler omkring Variabel Arbejdskraft (Deltid 120, Deltid 35,
Deltid 35 m. bagkant og Tilkaldevagter) og medregnes i den samlede begrænsning på 24% Variabel
Arbejdskraft

Arbejdsopgaver
Samme som for øvrige faste medarbejdere omfattet af Industriens overenskomst

Arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse
1. Den månedlige arbejdstid vil være minimum 35 timer og maksimum 96 pr. måned.
2. Skift for en kalendermåned skal foreligge d. 20 i måneden før den aktuelle måned
3. Den primære arbejdstid skal ligge i weekenderne (defineret som LØR/SØN eller
FRE/LØR/SØN eller LØR/SØN/MAN eller FRE/SØN/MAN)
4. Der skal tilstræbes 1 friweekend hver 3. uge
5. Vagterne må være minimum 6 og maksimum 12 timer
6. Arbejdstidens tilrettelægges efter produktionens behov, med respekt for
Arbejdsmiljølovgivningen og overenskomstens regler.
7. Ferieplanlægning følger samme principper som for øvrige medarbejdere på virksomheden.
8. Alle medarbejder er først berettiget til overarbejdsbetaling, når den enkelte medarbejder i den
enkelte reguleringsperiode kommer over 160,33. Disse eventuelle overarbejdstimer
indsættes på Afspadseringskontoen og følger reglerne i Lokalaftale 8
9. Medarbejder under denne aftale kan ikke uden forudgående aftale med tillidsmanden kaldes
ind på andre vagter end de her beskrevne
10. E Timer håndteres som for øvrige Deltids medarbejdere
11. Man oppebærer ikke K timer

Løn
1. Lønforhold og genetillæg er de samme som for fuldtidsansatte
2. For beregning af sygeløn se Lokalaftale 4.
Denne lokalaftale er indgået iht. Industriens Overenskomst §8 om indgåelse af lokalaftaler.
Aftalen udløber automatisk og uden yderligere opsigelse d 28/2 2018
Kastrup den 12 oktober 2017
For Gate Gourmet Aps

For de timelønnedes klub 3F
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