
LØNSAMTALESKEMA

VURDERINGS-
PUNKT 

STØTTEKRITERIER BEGRUNDELSE 

INDSATS

KVALIFIKATIONER

DYGTIGHED

JOBSFLEKSIBILITET

SÆRLIGE ARBEJDSTIDER
Punktet skal kun udfyldes,  
hvis du er ansat kontor/lager

/ Den indsats medarbejderen yder efter de 
 opstillede krav.
/ Opfindsomhed, kunne skabe og udvikle idéer og 
 forslag i jobbet, som fastholder og forbedrer 
 effektiviteten.
/ Tage initiativer.
/ Loyalitet og korpsånd.
/ Overholdelse af aftaler.
/ Medarbejderens bidrag til opfyldelsen af 
 afdelingens mål.
/ Hvordan det daglige arbejde udføres.
/ Effektiv udnyttelse af arbejdstiden.

/ Det man kan udover sin uddannelse, som er af   
 relevans for jobbet. 
/ Viden/kendskab til jobbet.
/ Indsigt i arbejdsopgaverne, kan analysere 
 kundens behov.
/ Kunde-/leverandør kontakten.
/ Efter- og videreuddannelse af relevans for jobbet.

/ Overblik over flere arbejdsopgaver samtidig.
/ Orden og omhu. Dele viden med andre. 
 Tilegnelse af ny viden.
/ Evnen til selvstændigt at tilrette arbejdet rationelt.

/ Evnen og viljen til at påtage sig flere forskellige   
 arbejdsfunktioner/jobs i virksomheden.
/ Vilje til forandring.

/ Arbejde som ledelsen ønsker udført på særlige   
 tidspunkter.
/ Hverdage før kl. 06.00 og efter 17.45. Lørdage ml. 
 14.15-24.00 - Søndage + helligdage 00.00-24.00.

Angiv arbejdstiden:

Virksomhed      Samtale gennmført af (lederens navn)

Medarbejderens navn     Dato:               /                 År:

MAKÉR VUDERINGSGRADEN
  Ikke            Mindre       Tilfreds      Meget       Yderst 
tilfreds        tilfreds                    tilfreds     tilfreds
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VURDERINGS-
PUNKT 

EVT. BEMÆRKNINGER 

STØTTEKRITERIER BEGRUNDELSE 

VILJEN TIL SAMARBEJDE
AHTS

STILLINGENS INDHOLD

STILLINGENS ANSVAR

EVT. UDDANNELSE

/ Viljen til nytænkning.
/ Åbenhed.
/ Parat til dialog.
/ Se muligheder i stedet for barrierer.
/ Fleksibel.

/ Konkrete opgaver:

1 
2 
3 
4 
5 

/ Særlige ansvarsområder: som f.eks. indkøb, 
 oplæring af elever, åbning/lukning af butik m.m.

1 
2 
3 
4 
5 

/ Skoleuddannelse
/ Erhvervsuddannelse
/ Elevuddannelse
/ Merkonom
/ Korrespondent
/ Anden uddannelse

Nuværende løn kr.

Ny løn aftalt til kr.

Tillæg kr.

Gældende fra         /            -

Sidste lønstigning           /          -

Ny lønsamtalle                 /          -

Lederens underskrift

Medarbejderens underskrift

Oplist uddannelserne:

MAKÉR VUDERINGSGRADEN
  Ikke            Mindre       Tilfreds      Meget       Yderst 
tilfreds        tilfreds                    tilfreds     tilfreds


