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Personalehåndbog for  
timelønnede- og funktionæransatte medarbejdere  

 
hos Murerfirmaet K. Wichmann ApS 

 

1. Indledning: 
 
1.1 Forord 
 
Denne Personalehåndbog er et supplement til dit ansættelsesbevis og den overenskomst, 
som du evt. tillige er omfattet af. Ansættelsesbeviset, overenskomsten og Personalehåndbo-
gen indeholder derfor dine samlede ansættelsesvilkår. 
 
Personalehåndbogen gælder for både timelønnede medarbejdere og for virksomhedens 
funktionærer. 
 
Du bør læse Personalehåndbogen grundigt igennem ved din ansættelse og løbende holde 
dig ajour med ændringer. Den til enhver tid gældende version af håndbogen kan altid ses på 
virksomhedens Intranet eller kan udleveres på kontoret. 
 
1.2 Velkomst 

 
Velkommen til Murerfirmaet K. Wichmann ApS vi håber, at du vil finde dig godt tilrette i virk-
somheden, både sammen med ledere, kolleger, kunder og andre samarbejdspartnere. 
 
1.3 Virksomhedens historie 
 
Murerfirmaet K. Wichmann er stiftet i 2005 af Kasper Wichmann. I april 2013 blev 50 % af 
firmaets anparter solgt til Kent og Kurt Nicolaisen, som er ejer af LKN Byg A/S. Formålet med 
salget, var at indgå et tæt samarbejde med tømrerfirmaet og dermed håndtere en bredere 
kundegruppe og have flere strenge at spille på. 
Kasper Wichmann er daglig leder af Murerfirmaet K. Wichmann ApS og varetager sammen 
med engagerede medarbejdere Murerfirmaets mangeartede opgaver indenfor Murer, flise og 
støbearbejde. 
 
 

2. Ansættelsesvilkår 
 
2.1. Organisationsforhold 
Murerfirmaet K. Wichmann ApS er medlem af Dansk Byggeri. Det betyder, at flere af virk-
somhedens medarbejdere er omfattet af en kollektiv overenskomst. 
 
Hvis dit ansættelsesforhold er omfattet af en overenskomst, vil det fremgå af dit ansættel-
sesbevis. 
 
Du kan finde overenskomsten på Dansk Byggeris hjemmeside www.danskbyggeri.dk eller 
spørge i bogholderiet, så hjælper vi dig med at finde overenskomsten. 
 
 
 

http://www.danskbyggeri.dk/
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2.2. Arbejdstid:  
Timelønnede og funktionærer: 
Den ugentlige effektive arbejdstid er 37 timer, medmindre andet følger af dit ansættelsesbe-
vis. 
 
Arbejdstiden i produktionen er: 
Mandag – torsdag kl. 07.00 – 16.00. 
Fredag kl. 07.00 – 12.30. 
 
Der afholdes formiddagspause fra kl. 09.00 – 09.30 (mandag til fredag) og middagspause fra 
kl.12.00 – 12.30 (mandag til torsdag). Pauserne er udenfor arbejdstiden. 
 
2.3. Elektronisk tidsregistrering: 
Timelønnede: 
Registrering af arbejdstimer og beskrivelse af arbejdets art, skal indtastes dagligt i vort elek-
troniske tidsregistrerings system efter arbejdstids ophør. Det aktuelle tidsforbrug specificeres 
pr. sag af hensyn til vort løbende sags opfølgning. 
Aflønning finder sted på basis af korrekt indtastede arbejdstimer i tidsregistrerings systemet, 
og lønnen udbetales hver 14. dag. 
Fravær: Alt fravær dvs. ferie, feriefridage, sygdom, barsel og barns 1. sygedag skal ligeledes 
indtastes i tidsregistrerings systemet. 
 
2.4. Vejrlig: 
Timelønnede: 
Ved hjemsendelse, fx på grund af dårligt vejr, får du besked af din nærmeste leder.  
 
I øvrigt henvises til den for ansættelsesforholdet gældende overenskomst. 
 
2.5. SH- og feriefridagskonto: 
Timelønnede: 
Hvis du ønsker et evt. restbeløb på feriefridags-/SH-kontoen overført til din pensionsopspa-
ring, skal du give besked til kontoret senest den 30. november, ellers bliver beløbet udbetalt 
ved kalenderårets udgang. 
 
Ved fratrædelse vil feriefridags-/SH-kontoen blive opgjort og udbetalt sammen med den sid-
ste lønudbetaling 
 
 

3. Pension: 
 
Timelønnede: 
Som timelønnet medarbejder hos Murerfirmaet K. Wichmann er du omfattet af en arbejds-
markedspensionsordning i Pension Danmark. Murefirmaet K. Wichmann betaler 2/3 og du 
betaler 1/3 af pensionssatsen. De nærmere regler for, hvornår du er berettiget til pension og 
pensionens størrelse fremgår af den overenskomst, der gælder for dit ansættelsesforhold.  
 
Du kan læse mere om pensionsordningens indhold på www.pension.dk. 
 
 
Overenskomstansatte Funktionærer: 
Overenskomstansat funktionær er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning. Murerfir-
maet K. Wichmann betaler 2/3 og du betaler 1/3 af pensionen. De nærmere regler for, hvor-

http://www.pension.dk/


 

    

   Side 3 af 14 

 

når du er berettiget til pension og pensionens størrelse fremgår af den overenskomst, der 
gælder for dit ansættelsesforhold.  
 
Ikke-overenskomstansatte Funktionærer: 
Der henvises til din ansættelseskontrakt.  
 
 

4. Sygdom, anmeldelse og dokumentation, barns første sygedag: 
 
4.1. Sygemelding: 
Hvis du bliver syg, skal du senest ved arbejdstids begyndelse sygemelde dig telefonisk til din 
nærmeste leder eller til Kasper Wichmann på tlf.20931218 eller på kontorets  tlf. 6480 1515. 
 
Sygemeldinger pr. sms, pr. mail eller til kolleger accepteres ikke. 
  
4.2. Dokumentation: 
Murerfirmaet K. Wichmann ApS kan anmode om dokumentation for sygdommen i form af en 
lægeerklæring. Det kan enten være en tro- og loveerklæring, mulighedserklæring, varig-
hedsattest eller friattest.  
 
Hvis vi anmoder om en mulighedserklæring, udfyldes denne i et samarbejde mellem dig, din 
nærmeste leder og lægen.  
 
Du har pligt til at medvirke til udarbejdelse af en mulighedserklæring, herunder deltage i en 
sygefraværssamtale, hvis du bliver anmodet herom. 
  
Når Murerfirmaet K. Wichmann ApS anmoder om en lægeerklæring, vil denne blive betalt af 
virksomheden. 
 
Tilsidesættelse af din pligt til at aflevere ovennævnte dokumentation kan medføre advarsel 
og i særlige tilfælde eller ved gentagen overtrædelse opsigelse eller bortvisning. 
 
4.3. Medvirken til sygedagpengerefusion: 
Du har pligt til at medvirke til, at virksomheden kan søge sygedagpengerefusion. Du skal 
derfor underskrive nødvendige blanketter og deltage i møder med kommunen. 
 
Såfremt du ikke overholder denne pligt til medvirken og virksomheden mister sygedagpenge-
refusion som følge heraf, vil et beløb svarende til den mistede dagpengerefusion blive mod-
regnet i din løn. Derudover vil der alene blive afregnet pension, feriegodtgørelse og SH-
/feriefridagsbetaling af den reducerede løn. 
 
4.4. Læge og tandlægebesøg: 
Læge- og tandlægebesøg skal aftales med din nærmeste leder og skal så vidt muligt lægges 
udenfor arbejdstid og tiden herfor vil være for egen regning. 
 
Nødvendigt fravær i arbejdstiden skal planlægges, så det er til mindst muligt gene for virk-
somheden og skal meddelelses din leder med mindst 1 uges varsel. 
   
4.5. Barns 1. sygedag: 
Timelønnede: 
Overenskomstansatte medarbejdere har ret til fri på barns 1. sygedag. Rettigheden gælder 
for børn under 14 år. De relevante overenskomster beskriver de nærmere betingelser. 
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Funktionærer: 
Funktionærer med mindst 9 måneders anciennitet har ret til fri med sædvanlig løn på barns 
1. sygedag. Rettigheden gælder for syge- og hjemmeboende barn/børn under 14 år. Frihe-
den gives kun til den ene af forældrene og kun indtil anden pasningsmulighed etableres. 
 
 
Meddelelse om fraværet: 
 
Timelønnede: 
Meddelelse om barns første sygedag skal gives til nærmeste leder senest ved arbejdstids 
begyndelse eller til Kasper på tlf. 20931218 eller på tlf. 6480 1515. Meddelelse om barns 
første sygedag pr. sms, pr. mail eller til kolleger accepteres ikke. 
 
Funktionær: 
Meddelelse om barns første sygedag skal senest ved arbejdstids begyndelse gives til Kasper 
på tlf. 20931218 eller på 64801515. 
Meddelelse om barns første sygedag pr. sms, pr. mail eller til kolleger accepteres ikke. 
 

5. Ferie, søgnehelligdage og feriefridage 
 
5.1. Ferie: 
Ferieloven gælder for ansættelsesforholdet. 
 
Murerfirmaet K. Wichmann planlægger ferien i samarbejde med medarbejderne i januar må-
ned. Hvis du har ønsker til placering af ferien, bedes du kontakte din nærmeste leder og kon-
toret. 
  
Senest tre måneder før hovedferien vil vi give meddelelse om, hvornår du skal afvikle ferien.  
  
Vi holder ferielukket i ugerne 29, 30 og 31 samt mellem jul og nytår. Ligeledes holder vi ferie-
lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag.  
  
Ferie herudover skal meddeles/aftales med din nærmeste leder mindst 1 måned før afhol-
delse, og du skal give kontoret besked om, hvad der er aftalt. 
 
Funktionærer: Al ferie aftales med Kasper og du giver kontoret besked om, hvad der er af-
talt. 
 
5.2. Overførsel af ferie: 
Du kan efter aftale med kontoret overføre op til 5 feriedage pr. ferie år til det følgende ferie 
år. 
Der kan højest samlet overføres 10 feriedage, og senest i det 2. ferie år efter overførslen af 
ferie, skal al ferie afvikles.   
 
Aftalen om overførsel af ferie skal indgås skriftligt med kontoret senest den 30. september 
efter ferieårets afslutning. 
 
5.3. Feriefridage: 
Timelønnede: 
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Timelønnede medarbejdere i Murerfirmaet K. Wichmann har ret til fem feriefridage pr. kalen-
derår. Feriefridagene betales med et forskudsbeløb trukket fra feriefridags-/SH-kontoen. For-
skudsbeløbet fremgår af den overenskomst, som gælder for dit ansættelsesforhold. 
 
De nærmere vilkår for feriefridagene fremgår af den overenskomst, som gælder for dit an-
sættelsesforhold. 
 
Overenskomstansatte Funktionærer: 
Funktionærer med 6 måneders uafbrudt anciennitet har ret til 5 feriefridage med almindelig 
løn pr. ferie år.  
 
Ikke overenskomstansatte Funktionærer: 
Der henvises til din ansættelseskontrakt.  
 
De nærmere vilkår for feriefridagene fremgår af den overenskomst, som gælder for dit an-
sættelsesforhold. 
  
Planlægning af feriefridagene (for både timelønnede og funktionærer): 
Tidspunktet for afholdelse af feriefridage skal aftales med din nærmeste leder og kontoret 
mindst 1 måned før. 
 
 

6. Graviditet og barsel: 
 
Du har ret til barselsorlov og barsels dagpenge mv. efter reglerne i barselsloven. 
 
6.1. Varsling: 
Orlov i forbindelse med fødsel skal varsles efter følgende regler:  
  
Moderen skal senest tre måneder før forventet fødsel give besked til kontoret om det forven-
tede fødselstidspunkt, og om hun ønsker at benytte sin ret til graviditetsorlov. 
  
Faderen skal senest fire uger før forventet fødsel give besked til Kasper Wichmann, hvis han 
ønsker at holde fædreorlov. Fædreorloven holdes umiddelbart efter barnet er født, medmin-
dre en anden placering aftales med Kasper Wichmann. . 
 
Forældrene skal senest otte uger efter fødslen meddele K. Wichmann, om de ønsker at be-
nytte retten til forældreorlov, tidspunktet for forældreorlovens begyndelse og afslutning, lige-
som forældrene skal oplyse, om de vil benytte retten til at udskyde eller forlænge orloven.  
 
6.2. Løn under barsel:  
 
Timelønnede: 
Hvis du på fødselstidspunktet har 6 måneders anciennitet inden for 18 måneder, har du ret til 
løn efter følgende regler i overenskomsten: 
Moderen har ret til løn fra fire uger før forventet fødsel (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter 
fødslen (barselsorlov). 
Faderen har ret til løn under fædreorlov i indtil to uger. 
Efter udløbet af barselsorloven på 14 uger betaler K. Wichmann løn i indtil 13 uger (foræl-
dreorlov). Af disse 13 uger har hver af forældrene ret at holde 5 uger. Betaling for de reste-
rende 3 uger ydes enten til faderen eller moderen. 
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Mht. aflønning i ovennævnte perioder henvises der til den for ansættelsesforholdet gældende 
overenskomst.  
 
Det er en forudsætning for betalingen, at virksomheden kan få dagpengerefusion fra kom-
munen. 
 
Funktionærer: 
Overenskomstansatte funktionærer: 
Overenskomstansatte funktionærer med 9 måneders anciennitet, har efter overenskomsten 
ret til løn efter reglerne i overenskomsten: 
Moderen har ret til løn fra fire uger før forventet fødsel (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter 
fødslen (barselsorlov).  
 
Faderen har ret til løn under fædreorlov i indtil to uger. 
Efter udløbet af barselsorloven på 14 uger betaler Murerfirmaet K. Wichmann løn i indtil 13 
uger (forældreorlov). Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til 5 uger. Betaling for de 
resterende 3 uger ydes enten til faderen eller moderen. 
  
Du er berettiget til fuld løn i ovennævnte perioder, dog bortset fra i forældreorlovsperioden, 
hvor der i overenskomsten er fastsat maksbeløb pr. time. Der henvises til den for ansættel-
sesforholdet gældende overenskomst. 
 
Det er en forudsætning for betalingen, at virksomheden kan få dagpengerefusion fra kom-
munen. 
 
Til mødre med under 9 måneders anciennitet betaler Murerfirmaet K. Wichmann ApS halv 
løn fra 4 uger før forventet fødsel (graviditetsorlov) indtil 14 uger efter fødsel (barselsorlov) 
efter reglerne i funktionærlovens § 7. Fædre med under 9 måneders anciennitet modtager 
ikke løn i forbindelse med barsel-, fædre eller forældreorlov. 
 
 
Ikke-overenskomstansatte funktionærer: 
Murerfirmaet K. Wichmann betaler halv løn til moderen fra fire uger før forventet fødsel (gra-
viditetsorlov) og indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov) efter reglerne i funktionærlovens § 
7. 
 
Ikke-overenskomstansatte fædre modtager ikke løn under barsel-, fædre- eller forældreorlov. 
 

7. Rygepolitik, alkoholpolitik/euforiserende stoffer: 
 
7.1. Rygepolitik: 
For at sikre et røgfrit miljø, er det ikke tilladt at ryge indendørs i Murerfirmaet K. Wichmanns 
lokaler. Det gælder både kontorer, møderum, toiletter, kantine, lagerrum, gennemgangsrum 
samt andre indendørs opholdssteder. 
 
Det er heller ikke tilladt at ryge indendørs på vores byggepladser. Det gælder skurvogne, 
toiletter og andre indendørs opholdssteder. Forbuddet gælder også indendørs, når der ar-
bejdes i private hjem hos kunder. 
 
Endeligt er det heller ikke tilladt at ryge i vores biler, førerkabiner og i andre af virksomhe-
dens køretøjer. 
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Der gælder samme regler for rygning af elektroniske cigaretter som for almindelige cigaret-
ter. 
 
Overtrædelse af disse regler kan medføre advarsel og i særlige tilfælde eller ved gentagen 
overtrædelse tillige opsigelse eller bortvisning.   
 
7.2. Alkohol og euforiserende stoffer: 
Det er ikke foreneligt med arbejdet hos Murerfirmaet K. Wichmann, at du er påvirket af alko-
hol eller andre euforiserende stoffer.  Det skyldes hensynet til dig og dine kollegaers sikker-
hed, kvaliteten i arbejdets udførelse tillige med trivslen på arbejdspladsen. 
 
Al indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer er derfor forbudt i arbejdstiden. 
 
Det forudsættes tillige, at du er ædru og upåvirket, når du møder på arbejdet. 
  
 
Ved specielle lejligheder, som fx jubilæer, fødselsdage, eller lignede, kan der efter ledelsens 
beslutning blive serveret alkohol.  
 
Overtrædelse af disse regler kan medføre advarsel og i særlige tilfælde eller ved gentagen 
overtrædelse tillige opsigelse eller bortvisning. 
 
 

8. IT-, e-mail-, og internetpolitik: 
 
8.1. IT-politik og brug af e-mails: 
K. Wichmann accepterer ikke anvendelse af e-mails til private formål. Det samme gælder 
privat anvendelse af internettet.  
 
K. Wichmann ejer alle e-mails og i særlige situationer som f.eks. i forbindelse med sygdom, 
ferie, ophør i virksomheden eller for at sikre korrekt drift af virksomhedens systemer, vil virk-
somhedens ledelse af hensyn til virksomhedens drift gennemgå og læse dine e-mails.  
 
I tilfælde af brud på persondata sikkerheden skal Kasper Wichmann kontaktes på       
 kasper@murerwichmann.dk 
 
 
Eksempler på sikkerhedsbrud kan være: 

 Du har adgang til oplysninger du ikke bør have 

 Andre har misbrugt din adgang og skaffet sig uretmæssigt adgang til systemet. 

 
8.2. Facebook og andre sociale medier: 
Privat brug af sociale netværkstjenester i arbejdstiden accepteres ikke.  
Murerfirmaet K. Wichmann kan af IT-sikkerhedsmæssige grunde lukke adgangen for sådan-
ne tjenester helt eller delvist.  
 
Private opdateringer på din Facebookprofil eller andre sociale netværk kan være offentlige. 
Du skal derfor være opmærksom på, at du repræsenterer virksomheden, hvis du på din pri-
vate profil omtaler virksomheden, ligesom vi skal understrege, at du i din omtale af virksom-
heden er omfattet af den sædvanlige loyalitetsforpligtelse. 
 

mailto:kasper@murerwichmann.dk
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Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre advarsel og i særlige tilfælde eller ved 
gentagen overtrædelse opsigelse eller bortvisning. 
 
 

 
 
9. Værktøj: 
 
Ved udlevering af værktøj skal du kvittere for modtagelsen. Når du tilbageleverer værktøjet, 
vil du modtage en kvittering herfor. 
 
Du skal anvende og vedligeholde værktøjet efter forskrifterne for de enkelte værktøjer. Hvis 
du bevisligt behandler værktøjet skødesløst, kan du gøres ansvarlig for eventuelle skader.  
 
Tyveri af og hærværk på værktøjet skal straks indberettes til Murerfirmaet K. Wichmann 
 
Ved fratræden skal du møde på værkstedet den sidste arbejdsdag efter arbejdstids ophør for 
at aflevere det udleverede værktøj. Murerfirmaet K. Wichmann vil sammen med dig gen-
nemgå det tilbageleverede værktøj ud fra udleveringslisten. 
Tillige skal du returnere det udleverede arbejdstøj, der er virksomhedens ejendom. 
 
I øvrigt henvises til den for ansættelsesforholdet gældende overenskomst. 
 
 

 
10. Firmabiler/varebiler på gule plader 
 
10.1. Udlevering og brug af firmabiler: 
Vi stiller i passende omfang firmabil til rådighed for medarbejderne til transport mellem hjem 
og arbejdsplads.  
 
Tildeling af firmabil foretages ud fra bemandingsbehov på aktuelle sager, hvilket betyder at 
ingen har fast bil. 
 
Firmabilen må i så fald kun benyttes til erhvervsmæssig kørsel i forbindelse med virksomhe-
dens aktiviteter og i intet tilfælde til private formål. Det er endvidere ikke tilladt at medtage 
passagerer, der ikke har tilknytning til virksomhedens aktiviteter og omsætning. 
 
Ved brug af firmabilen skal færdselsloven til enhver tid overholdes. Du skal derfor selv betale 
fart- og p-bøder, som du har modtaget i forbindelse med udførelse af dit arbejde, uanset om 
der køres i firmaejet bil eller privat bil. 
 
Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre opsigelse og i særligt grove tilfælde bort-
visning. 
 
Overtrædelse kan endvidere medføre modregning i løn og i øvrigt krav om betaling af erstat-
ning for eventuel bøde eller andet økonomisk tab. 
  
Service på bilen: 
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Hvis du har fået en firmabil udleveret, skal du advisere os i god tid, når firmabilen skal til ser-
vice. Du har desuden pligt til at holde bilen ren såvel inde som ude, så den altid fremstår 
præsentabel.  
  
Benzinkort: 
I nogle tilfælde udleverer vi sammen med firmabilen enten et benzinkort til et benzinselskab 
eller en tank nøgle til firmaets tank. Såvel tanknøgle som benzinkort må kun anvendes til 
påfyldning af firmabilen. 
 
Fratrædelse: 
Ved fratrædelse, fritstilling eller suspension og efter påkrav skal du aflevere både benzinkort, 
tank nøgle og firmabil som skal være rengjort både ude og inde. 
 
10.2. GPS i firmabilerne – kontrolforanstaltning: 
 
Vi har installeret et GPS-overvågningssystem i alle virksomhedens firmabiler og materiel. 
Denne installation er etableret med henblik på at opklare og forbygge tyveri af virksomhe-
dens biler og materiel samt at optimere driften af materiel og forsikringer. 
Herudover kan systemet kortlægge firmabilens kørselsmønster og hver enkelt medarbejder 
kan få adgang til egne data, hvilket kan være til gavn når der skal udfyldes ugeseddel. 
 
På sigt arbejdes der på, at få indført et styringssystem af det udleverede medarbejderværktøj 
og værktøj til firmabilen, således at man kan se i hvilke biler værktøjet befinder sig. Alle kan 
på den måde se, hvor ens værktøj er, hvis det er udlånt og ikke leveret tilbage.   
 
Vi skal understrege, at GPS-registreringerne samtidig kan bruges til kontrol af, om du over-
holder din arbejdstid og som dokumentation over for Skat om, at du ikke bruger bilen til privat 
kørsel. 
 
Data over firmabilens kørselsmønster vil blive opbevaret i henhold til gældende lovgivning, 
hvorefter de vil blive slettet fra vores computer. 
 
Uregelmæssigheder kan få ansættelsesretlige konsekvenser. 
 

11. Efter- og videreuddannelse: 
 
Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere har den fornødne opdaterede uddannelse, og du 
er altid velkommen til at komme med forslag til efteruddannelse. Snak med din nærmeste 
leder, Kasper eller kontoret herom.  
 
For medarbejdere, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, henvises til afsnittet om ud-
dannelse og uddannelsesfonde i den gældende overenskomst. 
 
 

12. Arbejdstøj: 
 
12.1. Arbejdstøj: 
Reglerne i de til enhver tid gældende overenskomster fastsætter betingelserne for udlevering 
af arbejdstøj. 
Det aftales med Kasper, hvad der må udleveres og det bestilles på kontoret på tlf. nr. 6480 
1515.  
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12.2. Nøgler: 
Ved ansættelsen får du, hvis det er relevant for dig, udleveret et sæt nøgler. Du skal aflevere 
nøglerne tilbage, når din ansættelse ophører. 
 
12.3. Mobiltelefoner: 
Ved ansættelsen hos Murerfirmaet K. Wichmann får du om nødvendigt, udleveret en mobilte-
lefon til brug for erhvervsmæssige samtaler i forbindelse med virksomhedens aktiviteter, idet 
enkeltstående private opkald dog er tilladt i pausen. 
 
Tilsidesættelse af disse regler kan medføre skattemæssige konsekvenser for såvel Murerfir-
maet K. Wichmann som for medarbejderen. 
Alle omkostninger for dette pålægges medarbejderen. 
 
Mobiltelefonen tilhører virksomheden og skal uden påkrav tilbageleveres til Murerfirmaet K. 
Wichmann ved din fratræden. Derudover er Murerfirmaet K. Wichmann berettiget til at kræve 
mobiltelefonen returneret når som helst. 
 
Murerfirmaet K. Wichmann kan indhente oplysninger om udgående opkald med henblik på 
kontrol af, at telefonen ikke benyttes privat, udover ovennævnte enkeltstående private op-
kald. Data vil blive behandlet i overensstemmelse med persondatalovens regler. 
 
 

13. Arbejdsmiljø: 
 
13.1. Arbejdsmiljøpolitik: 
Murerfirmaet K. Wichmann ønsker en sikker arbejdsplads for alle medarbejdere. Arbejdsmil-
jøet har stor betydning for glæden ved at gå på arbejde. Alle skal kunne føle sig godt tilpas 
både psykisk og fysisk. Derfor tolererer vi ikke overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne. 
 
 
13.2. Medarbejdernes ansvar og pligter i forhold til arbejdsmiljø:  
 

De ansatte har pligt til at medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæs-
sigt forsvarlige inden for deres arbejdsområde. 
 
Det betyder bl.a., at de ansatte har pligt til, 
 

 at bruge de tekniske hjælpemidler og værnemidler, som stilles til rådighed, 

 at etablere og vedligeholde sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med in-

struktionerne og, 

 at meddele virksomhedens arbejdsmiljøorganisation, arbejdslederen eller arbejdsgi-

veren, hvis der er forhold på byggepladsen, som ikke er forsvarlige eller i orden. 

Overtrædelse kan medføre advarsel og i særlige tilfælde eller ved gentagen overtrædelse 
opsigelse eller bortvisning. 
 
13.3. Arbejdsmiljøorganisation: 
For øjeblikket består arbejdsmiljøgruppen i Murerfirmaet K. Wichmann af Kasper som kan 
træffes på tlf. 20931218. 
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13.4. Arbejdspladsvurdering (APV): 
I Murerfirmaet K. Wichmann har vi gode erfaringer med at lave en APV. APV’en betyder, at 
vi får planlagt arbejdet bedre og undgår skader. Derfor ser vi gerne, at du deltager aktivt i 
arbejdet med APV. 
 
 

14: Forsikringsforhold: 
 
Arbejdsskader: 
Ved tilskadekomst under arbejdet skal du straks orientere din nærmeste leder og kontoret på 
tlf. 6480 1515, så vi kan anmelde din tilskadekomst til forsikringsselskabet. 
   
Øvrige skader på ting/personer: 
Hvis du kommer til at påføre virksomhedens køretøjer, løsøre eller personer en skade under 
udførelsen af arbejdet, skal du straks orientere din nærmeste leder og kontoret på tlf. 6480 
1515. 
 
  
15. Personalegoder: 
 
15.1. Køb af materialer til privat brug: 
 
Medarbejdere hos Murerfirmaet K. Wichmann kan i særlige tilfælde – og kun til eget brug – 
benytte sig af firmaets leverandør af materialer. Aftale skal fra gang til gang træffes med  
Kasper.  
 
15.2. Personalearrangementer: 
Der afholdes hvert år en sommer- samt en juleafslutning. 
 
15.3. Sundhedsfremme: 
Alle timelønnede i Murerfirmaet K. Wichmann har en sundhedsordning via deres pensions-
ordning i Pension Danmark 

 
 
16. Revision af medarbejderhåndbogen: 
 
Murerfirmaet K. Wichmann reviderer løbende Personalehåndbogen. Når Personalehåndbo-
gen er blevet revideret, vil det fremgå på Web-tid og den kan så findes på vores Intranet.  
 
 
 

17. Privatlivspolitik for ansatte:  
  
Retningslinjer for behandling af personoplysninger for ansatte i Murerfirmaet K. Wichmann 
ApS, CVR-nr. 28335431 (herefter ”Selskabet”).  
 
Som følge af din ansættelse i Selskabet accepterer du denne privatlivspolitik.  
Oversigt: 
1. Generelt 
2.  Personoplysninger 
2.1  Hvad er personoplysninger? 
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2.2  Hvor længe opbevarer vi personoplysninger? 
2.3  Hvad bruger vi personoplysninger til? 
2.4  Hvordan beskytter vi dine personoplysninger? 
2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger  
2.6  Retten til berigtigelse af dine personoplysninger 
2.7  Retten til sletning af dine personoplysninger  
2.8  Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger? 
3.  Kontakt 
 

1. Generelt 

Gennem dit ansættelsesforhold i Selskabet indsamles der personoplysninger om dig.  
 
Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i 
Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne 
i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgiv-
ning”).  
 
Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne 
behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kon-
takte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger. 

 

2. Personoplysninger 

2.1 Hvad er personoplysninger? 

Selskabet behandler dine personlige oplysninger i forbindelse med ansøgningsprocessen og 
når du ansættes, ligesom der løbende indsamles personoplysninger som led i ansættelses-
forholdet. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltele-
fonnummer, cpr.nr. , mail-adresse, ansøgning, CV og advarsler, men det kan også være op-
lysninger fra egen læge i forbindelse med sygefravær. Sådanne helbredsoplysninger anses 
som følsomme personoplysninger, og der stilles derfor større krav til sikkerhedsniveauet ved 
opbevaring af sådanne oplysninger.   
 
De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med dit ansættelsesforhold, vil blive 
opbevaret i din personalemappe (fysisk og/eller elektronisk).  
 

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger? 

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe dit ansættelsesforhold hos Sel-
skabet består.  
 
Under det løbende ansættelsesforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet om dig i 
din personalemappe.  
 

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til? 

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med ansøgningsprocessen, herun-
der fra sociale medier og under det løbende ansættelsesforhold, bruges først og fremmest til 
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almindelig personaleadministration og dermed også til opfyldelse af den kontrakt, du har ind-
gået med Selskabet.  
 
Oplysningerne vil blive videregivet til tredjepart, herunder til de relevante offentlige myndig-
heder samt lønudbyder, sundhedsforsikring, pensionssystem mv.  
 
Selskabet deltager desuden i tilbudsgivning på offentlige og private opgaver, hvorfor dine 
oplysninger også kan videregives til tredjepart til dette formål i nødvendigt omfang. 
 
Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning tillader videregivelse af gene-
relle personoplysninger. 
 
 

2.3.1 Efter ophør af ansættelsesforhold  

Ved ophøret af dit ansættelsesforhold, vil vi tage stilling til, om alle dine oplysninger 

skal slettes. Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive slettet uden unødigt 

ophold og senest 5 år efter endt ansættelse. Efter opbevaringsperioden på 5 år vi l 

din samlede personalemappe blive slettet, medmindre lovgivningen undtagelsesvis 

giver grundlag for en længere opbevaring.  

Din e-mail fra arbejdet vil blive opbevaret i 12 måneder, således at vi kan videresende even-
tuelle arbejdsrelaterede e-mails til dine kollegaer. 
 

2.4 Beskyttelse af personoplysninger 

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. 
Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i vores IT-system med begrænset adgang, 
som kun betjenes af medarbejdere særligt betroet dertil.  
 
Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om behandlingen af dine 
personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som ansat. 
 

2.5 Retten til indsigt i dine personoplysninger  

Du har ret til at få Selskabets bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig 

selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.  

2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger 

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Selskabet 

uden unødig forsinkelse.  

2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger  

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Selskabet uden unødig 

forsinkelse, hvis Selskabet ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare, herun-

der behandle, dine personoplysninger. 
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Bemærk venligst, at såfremt Selskabets behandling af dine oplysninger, fortsat er 

nødvendig i henhold til gældende lovgivning, kan du ikke kræve at dine personop-

lysninger slettet.  

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger 

Privatlivspolitikken er en del af virksomhedens totale personalepolitik og vil til en-

hver tid fremgå af personalehåndbogen. 

Vi henviser til privatlivspolitikken i dit ansættelsesbevis, hvorfor den opdaterede pr i-

vatlivspolitik til enhver tid er en del af dit ansættelsesforhold.  

I forbindelse med din ansættelse anmoder vi også om samtykke til brug af dit billede 

på hjemmeside, i artikler i nyhedsmedier, samt i markedsføringsmateriale, såvel 

trykt som elektronisk. Dette samtykke kan du til enhver tid tilbagekalde. 

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af 
personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes disse i personalehåndbogen. Disse ret-
ningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.  
 

3. Kontakt 

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Selskabet, skal du 
rette henvendelse til kontoret.    
 
Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse 
samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, 
og du kan gøre indsigelse mod registrering i henhold til reglerne i den gældende lovgivning.  
 
Med venlig hilsen 
Murerfirmaet K. Wichmann 
 
 
 
 
 
 
 
 


