
DINE RETTIGHEDER,
NÅR DU ER 
TILKNYTTET 
ET VIKARBUREAU



Når vikarbureauet har en landsdækken-
de overenskomst, er det altid den, der er 
gældende!

DE VIGTIGSTE FORHOLD 
OMKRING DIN ANSÆTTELSE

Løn: Du forhandler din løn med vikarbu-
reauet. Lønnen skal afspejle dine kvali-
fikationer, indsats, stillingens indhold og 
ansvar og placeringen af din arbejdstid.

Arbejdstid: Den ugentlige arbejdstid er 
37. Har du flere timer, skal du have overar-
bejdsbetaling.

Ferie og feriefridage: For hver måned du 
er i arbejde, optjener du 2,08 feriedage, 
som svarer til 25 dage pr. år, hvis du ikke 
er ledig i løbet af året.

For at have ret til feriefridage skal du op-
fylde overenskomstens bestemmelser om 
anciennitet. Opfylder du anciennitetskra-
vet, har du ret til 5 feriefridage pr. år.

Pension: Har du en arbejdsmarkedspen-
sionsordning, har du ret til pensionsbi-
drag fra arbejdsgiver. Har du ikke en ord-
ning, skal du være fyldt 18 år og opfylde 
overenskomstens anciennitetskrav for at 
have ret til en.

Opsigelse: Hvis du arbejder mere end 3 
måneder uden ledighedsperioder, optje-
ner du ret til opsigelsesvarsel. Opsigel-
sesvarslet har betydning, hvis du eller 

bureauet ønsker at afbryde vikariatet før 
den aftalte periode.

Hvis bureauet opsiger dig, er varslet:
1 måned efter 3 måneders ansættelse 
uden afbrydelser
2 måneder efter 2 års ansættelse uden 
afbrydelser
3 måneder efter 3 års ansættelse uden 
afbrydelser

Siger du selv op, er varslet 1 måned efter 
3 måneders ansættelse.

OBS! Opsigelsesvarsler er altid til udgan-
gen af en måned.

Barns sygdom, sundhedsordning, betalt 
barselsorlov: Opfylder du overenskom-
stens anciennitetskrav, har du ret til fri 
med løn ved barns sygdom, sundheds-
ordning og løn under barsel. Vær dog op-
mærksom på, at der kan være ancienni-
tetskrav, når du er vikar.

Personalegoder: Du har de samme per-
sonalegoder som de fastansatte kolle-
ger i den virksomhed, du er udsendt til. Fx 
kantine og frugtordning .

Jobopslag: Bliver der en ledig stilling i 
den virksomhed, du er sendt ud til, skal 
du informeres, så du kan søge den.

Uddannelse: Du har ret til uddannelse 
under Selvvalgt uddannelse, hvis du op-
fylder anciennitetskravet.

VIKARBUREAUET 
HAR OVERENSKOMST
HK/PRIVAT HAR OVERENSKOMST MED VIKARBUREAUER PÅ:
/  DANSK ERHVERV – KONTOR/LAGER-OVERENSKOMSTEN
/  INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST



Når der ikke er overenskomst med dit bu-
reau, men på virksomheden, siger Lov om 
vikarers retsstilling ved udsendelse af et 
vikarbureau, vikarloven, at dine løn- og 
arbejdsvilkår reguleres af virksomhedens 
overenskomst.

DE VIGTIGSTE FORHOLD 
OMKRING DIN ANSÆTTELSE

Du skal som minimum behandles på 
lige fod med virksomhedens fastansatte 
medarbejdere på følgende områder: 

/   Løn, herunder bonus, pension og løn 
under sygdom

/   Arbejdstidens længde
/   Overarbejde
/   Pauser og hvileperioder
/   Natarbejde
/   Ferie
/   Helligdage
/   Graviditetsbestemmelser

VIRKSOMHEDEN 
HAR OVERENSKOMST

Hverken vikarbureauet eller den virksomhed, 
du bliver sendt ud til, har overenskomst.

Her skal du selv forhandle alle dine løn- og arbejdsvilkår. 
Du kan altid kontakte HK og få rådgivning, inden du under-
skriver en ansættelseskontrakt.

Det er vikarbureauet, der skal oplyse dig 
om, hvordan vilkårene på overstående 
områder er på den virksomhed, du bliver 
sendt ud til.

Du kan altid kontakte HK for at få at vide, 
om der er en tillidsrepræsentant på virk-
somheden, som du kan spørge til råds.

Derudover har du ret til personalegoder, 
fx kantine, frugtordning og adgang til mo-
tionsfaciliteter.
Du skal også informeres, hvis der bliver 
en ledig stilling i virksomheden, så du har 
mulighed for at søge den.

OBS! Din ansættelse må kun forlænges, 
hvis at den er begrundet.
Fx at den kollega, du afløs-
er, får sit fravær forlænget,
eller at du indtræder i en
anden stilling.

INGEN OVERENSKOMST



Når du bliver sendt ud i et vikariat, der er ud 
over en måned, skal du have en kontrakt.

KONTRAKTEN/JOBBEKRÆFTELSEN SKAL 
SOM MINIMUM INDEHOLDE:

/   Arbejdsgivers navn og adresse

/   Arbejdsstedets beliggenhed

/   Beskrivelse af arbejdet

/   Begyndelsestidspunkt

/   Vikariatets varighed

/   Ferie

/   Opsigelsesvarsler

/   Løn

/   Ugentlig arbejdstid

/   Eventuelle kollektive aftaler

VÆRD AT VIDE, NÅR DU 
ARBEJDER SOM VIKAR
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HAR DU SPØRGSMÅL, KAN DU ALTID RINGE 
TIL DIN LOKALE AFDELING

HK Service Hovedstaden, tlf. 33 30 29 55

HK it, medie & industri Hovedstaden, tlf. 33 30 29 45

HK Sjælland, tlf. 70 11 45 45

HK Midt, tlf. 70 11 45 45

HK Nordjylland, tlf. 70 11 45 45

HK Østjylland, tlf. 70 11 45 45

HK Sydjylland, tlf. 70 11 45 45

HK MidtVest, tlf. 70 11 45 45


