JURIDISK RÅDGIVNING
Vores dygtige jurister sidder klar til at give dig gratis rådgivning, når du skal finde rundt i love og regler.
Derudover kan du finde en lang række juridiske dokumenter på vores hjemmeside.
Juridisk rådgivning

Overenskomster

Som medlem af Arbejdsgiverne kan du få gratis,

Vi varetager vores medlemmers interesser, når

juridisk rådgivning blandt andet inden for disse

der skal forhandles nye overenskomster.

områder:
Vi har overenskomster med flere forskellige
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbejdsret
Ansættelse
Afskedigelse
Sygdom
Orlov
Løn- og pensionsforhold
Arbejdsmarkedsforhold
Kontraktforhold
Entreprisesager
Mangelsager

Vi laver lønstatistik én gang om året baseret på
indberetninger fra vores medlemmer. På den
måde kan du følge med i udviklingen i

lønmodtagerorganisationer. Den største er
overenskomsten med Dansk Metal, 3F og Blik &
Rør, som omfatter alt faglært og ufaglært
arbejde i produktionen hos vores medlemmer.
Arbejdsgiverne har også en elinstallationsoverenskomst med Dansk ElForbund og Dansk Metal.
Derudover har vi overenskomst med HK/Privat,
Teknisk Landsforbund og med Ledernes
Hovedorganisation.

branchen.
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Feriekortordningen

Selvbetjening

Ifølge Ferieloven skal arbejdsgivere indbetale til

På vores hjemmeside kan du blandt andet

Feriekonto kvartalsvis, så pengene er der, når

hente:

medarbejderne holder ferie.
Som medlem af Arbejdsgiverne behøver du
ikke at gøre dette. Vi garanterer nemlig for
beløbet. I beholder feriepengene, indtil
medarbejderen skal have sin udbetaling. Det
øger din likviditet og giver rentegevinst, fordi
pengene bliver stående i virksomheden.
Pension
Som medlem af Arbejdsgiverne er du
overenskomstmæssigt forpligtet til at indbetale
arbejdsmarkedspension for hovedparten af
dine medarbejdere.

•
•
•
•

Overenskomster
Ansættelsesaftaler
En oversigt over arbejdsmarkedssatser
Juridiske dokumenter

Vi hjælper og mægler
Arbejdsgivernes advokater deltager gerne som
din advokat, hvis der er behov for forhandlinger
eller mægling med dine medarbejdere.
De varetager også dine interesser på møder
med fagforeningerne og fører sagen for dig i
Faglig Voldgift eller Arbejdsretten, hvis det
kommer så langt.
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GRATIS KONSULENTRÅDGIVNING
Du skal kunne mere end dit håndværk for at drive virksomhed. Når du er god til mere end dit fag, har
det en positiv indflydelse på bundlinjen. Vores konsulenter ved noget om dit fag og din branche og kan
derfor give dig hurtig og konkret hjælp.
Du hjælpes på vej

Vi rådgiver inden for:

Som medlem af Arbejdsgiverne får du gratis
adgang til rådgivning hos vores faglige og

Industri

tværfaglige konsulenter. De fungerer som

•
•
•
•
•
•
•
•
•

uvildige sparringspartnere, og det er deres
opgave at bringe dig et skridt videre.
Vi rådgiver blandt andet om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Økonomi
Bankbesøg
Salg, markedsføring og tilbudsgivning
Ledelse og forretningsudvikling
Produktionsstyring
Outsourcing
Kontrakter – indland og eksport
Netværk og virksomhedssamarbejde
Kvalitetssikring og -styring
Energibesparelse og miljø
Køb, salg og generationsskifte af virksomhed
Innovation og udvikling
Offentlige støtteordninger
Sammensætning af kompetenceløft af
bestyrelser

Metalindustri
Smedevirksomheder
Producenter
Underleverandører
Maskinbyggere
Maskinfabrikker
Maskinhandlere
Beslagsmede
Automation

Byggeri
•
•
•
•
•
•
•
•

Vvs-virksomheder
El-virksomheder
Kloakmestre
Blikkenslagere
Gas- og oliefyrsservice
Varmepumpe- og solvarmeinstallatører
Energi- og miljøvirksomheder
Køle- og ventilationsvirksomheder
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UDDANNELSE
Selvom du er god til det, du gør, kan du altid blive bedre. Vi har kurser og uddannelser, hvor du får den
nyeste faglige og juridiske viden. Det øger din viden og din indtjening.
Arbejdsgiverne har et omfattende

Interne virksomhedskurser

kursusprogram, og både du og dine

Et internt virksomhedskursus afholdes på en

medarbejdere har mulighed for at deltage på

medlemsvirksomhed, som selv eller i

en lang række kurser, temamøder og

samarbejde med en anden virksomhed har det

konferencer.

nødvendige deltagerantal – normalt 10-12
deltagere.

Efteruddannelse og kurser
•

•

Arbejdsgivernes egne kurser – tilrettelagt
specielt efter medlemsvirksomhedernes
behov og ønsker
AL Efteruddannelses kurser – de er gratis at
deltage i, og der er mulighed for kursus- og
kørselsgodtgørelse

Uddannelse af lærlinge og elever
•
•
•
•

Rådgivning om uddannelsernes indhold
Etablering af uddannelsesaftaler
Praktikpladsgodkendelse
Lønsatser og tilskudsmuligheder – blandt
andet refusionsgodtgørelse fra AUB til
elevers skoleophold samt befordring og
tilskud til lærlinge.

Selvvalgt
uddannelse/kompetenceudvikling
Dine medarbejdere har ret til 74 timers
selvvalgt uddannelse om året. De kan få tilskud
til løn, pension, feriepenge, fritvalgskonto,
kursusudgifter og transport –
kursusdeltagelsen er altså allerede fuldt betalt
af det bidrag til kompetenceudvikling, som din
virksomhed betaler via overenskomsterne.
Du kan holde dig opdateret om, hvilke kurser
du og dine medarbejdere kan deltage i, i
kalenderen på vores hjemmeside.
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FORDELE OG RABATTER
Som medlem af Arbejdsgiverne får du også fordele og rabatter gennem vores forskellige
samarbejdsaftaler.
Hvad koster et medlemskab?

Rabataftaler

Kontingentet er mindre, end de fleste tror.

Medlemmer af Arbejdsgiverne har automatisk

Prisen afhænger hovedsagligt af, hvor mange

gratis adgang til Rabatportalen, hvor der findes

ansatte du har i din virksomhed. Og for nogle

gode og attraktive leverandøraftaler og

viser det sig endda, at de sparer mere ved

indkøbsfordele inden for mange områder:

medlemskabet, end medlemskabet koster.
Forsikringer
Arbejdsgiverne samarbejder med
forsikringsmæglerfirmaet Willis. Derfor kan vi
tilbyde forsikringer, som dækker langt de fleste
af vores medlemsvirksomheders behov, og
hvor både priser og dækninger er
konkurrencedygtige. Forsikringerne er tegnet
som gruppeforsikringer og er
branchetilpassede.
For de større virksomheder, hvor ikke alle
gruppeforsikringer er anvendelige, har vi
indgået en fordelagtig aftale med Willis om at
udføre forsikringsmægling og
konsulentarbejde.

•
•
•
•
•
•

Telefoni
Lønsystemer
Benzin, diesel og fyringsolie
Kontorartikler
Rejser
… og meget mere

Andre fordele
Du får også andre konkrete fordele, der kan
have direkte indflydelse på din bundlinje:
•

•
•
•

Dækning af Håndværkets Ankenævn og
Håndværkergaranti (for vvs-virksomheder,
el-virksomheder og bygningssmede)
Rabat på udgift til messestand m.m. på himessen.
Gratis telefonvejledning om arbejdsmiljø
hos AvidenZ
Gratis optagelse på virksomhedsbørsen
match-online.dk – både som køber og
sælger

Arbejdsgiverne • Magnoliavej 2-4 • 5250 Odense SV • Telefon: 6617 3333 • E-mail: info@arbejdsgiverne.dk • www.arbejdsgiverne.dk

MEDLEMSKOMMUNIKATION
Vores hjemmeside

Nyhedsbreve

På vores hjemmeside, www.arbejdsgiverne.dk,

Hver torsdag morgen udsender vi vores

får du råd og vejledning døgnet rundt.

elektroniske nyhedsbrev på e-mail.
Nyhedsbrevet indeholder aktuelle

Vi har relevant faglig og tværfaglig information

informationer og politiske emner, tilbud og

om blandt andet:

andet, som er relevant for dig at vide noget om.

•
•
•
•
•
•
•

Én gang om måneden udsender vi en mail med

Tilskudsordninger
Kvalitetsstyring
Personalehåndtering
Lærlinge
Salg og markedsføring
Ledelse og strategi
… og meget mere

en oversigt over de kurser og aktiviteter, som
finder sted i den nærmeste fremtid.
Bladet Arbejdsgiverne
Bladet Arbejdsgiverne udkommer hver måned.
Alle medlemmer får bladet med posten, men

Du kan løbende holde dig ajour med de seneste

du kan også læse det elektronisk på vores

satser, regler og love samt finde henvisninger til

hjemmeside.

materiale om alt fra ledelse og uddannelse til
eksport og innovation.

Og meget mere…
Vi sender naturligvis også andet materiale til

I vores selvbetjeningssektion kan du hente

vores medlemmer – invitationer til temamøder,

formularer, blanketter, leveringsbetingelser,

nye brochurer, programmet for vores

standardkontrakter og meget andet, som letter

efteruddannelseskurser og meget andet.

administrationen og sparer tid i din hverdag.
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VIL DU VÆRE MEDLEM?
Hvis du vil være medlem hos Arbejdsgiverne, eller blot høre mere om, hvad vi kan tilbyde dig, kan du gå
ind på vores hjemmeside, www.arbejdsgiverne.dk/blivmedlem.
Du kan også kontakte vores konsulenter, som kan hjælpe dig med at svare på dine spørgsmål:

Steffen Mose
Direkte telefon: 6317 3369
E-mail: smo@arbejdsgiverne.dk

Lars Malig Rasmussen
Direkte telefon: 6317 3362
E-mail: lmr@arbejdsgiverne.dk

Lykke Clemmensen
Direkte telefon: 6317 3389
Mail: lcl@arbejdsgiverne.dk

KONTAKT OS
ARBEJDSGIVERNE
Magnoliavej 2-4
5250 Odense SV
Telefon: 6617 3333
E-mail: info@arbejdsgiverne.dk
Web: www.arbejdsgiverne.dk

