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Velkommen til vores fælles personalehåndbog, hvor vi har samlet de vigtigste informationer du har 

brug for som medarbejder hos os. Håndbogen bliver løbende opdateret og du modtager en ny version hver 

gang vi opdaterer den. Husk, at det er dit eget ansvar at kende indholdet i personalehåndbogen.  

Håndbogen er sorteret i alfabetisk orden efter emne. Hvis der er noget du ikke kan finde, så spørg endelig. 

Kontaktinformationer finder du til sidst i håndbogen.  

I Filtenborg El er vi stolte over vores arbejdsplads og vi har fokus på at levere kvalitet til aftalt tid og aftalt 

pris. Kun på den måde kan vi holde os relevante på et konkurrencepræget marked. Vi står sammen om 

opgaverne og alle giver en hånd med når det brænder på. Vi er gode til at planlægge, vi har fokus på nogle 

fornuftige processer og vi giver frihed under ansvar til, at du som medarbejder kan løse dine opgaver under 

de rammer vi sætter sammen.  

Vores formål er at finde den rette løsning, så vi giver den gode oplevelse. 

Vores værdier er grundstenen i Filtenborg El og vi har samlet dem i 6 formuleringer. Mind gerne dig 

selv og dine kolleger om vores værdier jævnligt, hvis du oplever at nogle af dem ikke bliver efterlevet. Kun 

på den måde kan vi blive bedre sammen - og med vores kunder!  

1. Vi har respekt for hinanden 

2. Vi er troværdige samarbejdspartnere 

3. Vi er i konstant udvikling 

4. Vi anerkender de gode oplevelser 

5. Vi har glæden ved at udføre et godt stykke arbejde 

6. Vi har kundefokus  

 

De bedste hilsener 

 

Rasmus Møller 

Direktør  
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Arbejdstiden på kontoret 
Mandag – fredag mellem kl. 7:00 – 16:00 

Arbejdstiden for montører 
Normal arbejdstid er 37 timer pr. uge, der kan placeres i tidsrummet kl 6.00 – 18.00 jf. overenskomst § 6. 

Vores normale arbejdstid er: 

Mandag – torsdag kl. 7:00 – 15:00 

Fredag kl. 7:00 – 14:30 

Der er mulighed for flekstid. Dette aftales med ledelsen.  

Adresseændring 
Ved ændring af f.eks. adresse, telefonnummer og bankforbindelse skal bogholderiet have besked omgående, 

så der ikke sker fejl i lønoverførslen. Ligeledes skal personalelisten ajourføres. 

Ansvarsskader 

Udbedring af skader må ikke iværksættes uden leder eller kontorets medvirken. Direktøren skal underrettes 

før arbejdet iværksættes. Firmaet har tegnet ansvarsforsikring. Såfremt du uheldigvis er skadevolder over 

for en af vores kunder kontakter du nærmeste leder eller kontoret hurtigst muligt.  

Ansættelsesaftale og lønudbetaling 
Når du bliver ansat hos os, udfærdiger vi en ansættelsesaftale som indeholder vilkår for din ansættelse, 

herunder aftalt løn, arbejdstid, dine bankinformationer mv. Du inviteres til en årlig medarbejder samtale 

(MUS) med din leder. Der udbetales 14-dages løn for timelønnede. 
Der udbetales månedsløn for funktionærer og funktionærlignende ansættelser. Lønnen udbetales den 

næstsidste hverdag i måneden. 

 

APV & KLS samt sikkerhed på arbejdspladsen 
Der er etableret APV på alle arbejdsområder i virksomheden. Disse informationer er altid til rådighed på 

kontoret og kan findes på hylden mærket med ”APV mapper og KLS mapper”. Hvis du oplever at APV ikke er 

fyldestgørende skal du henvende dig til kontoret eller til sikkerhedsrepræsentanten. Det er alles ansvar at 

APV og KLS bliver efterlevet og tilpasset efter de respektive forhold på de forskellige arbejdsområder. 

Hvis du kommer ud for en arbejdssituation, som ikke falder ind under de udarbejdede APV’er skal du 

henvende dig til sikkerhedsrepræsentanten eller ledelsen, hvis der er noget som bør være anderledes. 

Arbejdets stade 
Afdelingslederen orienteres i god tid om, hvornår du forventer dit job er færdigt. Du bedes løbende orientere 
om jobbets stade. 

 

Arbejdsmiljø 
Virksomheden ønsker altid, at det bedste arbejdsmiljø er til stede. Det er en opgave for alle i virksomheden 

at være medvirkende til, at nå det mål. Du kan altid kontakte en sikkerhedsrepræsentant eller ledelsen, hvis 

der er noget vi bør gøre anderledes. 

Arbejdsmiljø, det psykiske 
Det psykiske arbejdsmiljø er ofte en overset faktor i hverdagen. Det er alles ansvar, at det psykiske 

arbejdsmiljø ikke bliver til et problem i hverdagen. Hvis det sker, skal der omgående tages kontakt til 

sikkerhedsrepræsentanten eller ledelsen.  
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Arbejdsstedet 
Der mødes direkte hos kunden fra arbejdstids start. Arbejdssedler udleveres via ordrestyring. Mødetidspunkt 

kan aftales mellem medarbejderne og den ansvarlige leder.  

Arbejdstøj 
Hver montør kan indkøbe arbejdstøj for max kr. 1700,- pr. kalenderår efter 3 mdr. ansættelse. 

Dispositionsbeløbet skal række til indkøb gennem hele året. Sikkerhedssko kan efter 3 mdr. ansættelse 

indkøbes uden for ovennævnte ramme, men i henhold til overenskomstens bestemmelser. Sikkerhedssko 

kan koste op til kr. 1000. Arbejdstøj skal indkøbes via Profil Partner, se ”Håndbog i praktiske instruktioner” 

vedr. indkøb af arbejdstøj. Arbejdstøjet skal selvfølgelig altid fremstå renvasket og vedligeholdt, så vi 

præsenterer os pænt hos kunderne. 

Bankkonto og skattekort 
Dine oplysninger om pengeinstitut og kontonummer fremgår af din ansættelsesaftale, så vi kan udbetale din 
løn. Vi henter selv informationer om din skattebetaling. Din lønseddel vil blive sendt til din E-boks. 

 

Barn syg (børn under 14 år)  
Såfremt hensynet til barnet gør det nødvendigt, at en af forældrene bliver hjemme for at passe barnet, kan 

der gives fri til dette på barnets første sygedag. Der udbetales løn efter gældende regler. 

Byggestrøm 

Al byggestrøms materiale kontrolleres ved opsætning og demontering ude på pladsen. Der må IKKE sættes 

defekt byggestrøm på plads. Dette skal sættes til side og tydeligt markeres. Derefter meddeles dette til din 

leder.  

Fartbøder 
Fartbøder i firmaets biler betaler du selv, det gør firmaet ikke.  

Ferie, fridage og helligdage 

Vi har 5 ugers ferie og 5 feriefridage. Feriefridagene kan du vælge at holde når du ønsker det, men 

selvfølgelig altid efter aftale.  

Ferieåret strækker sig fra 1. maj til 30. april. For at vi kan planlægge arbejdet optimalt, skal ferien, jf. 

ferieloven, varsles senest 3 måneder før du holder hovedferien (som oftest er sommerferie) og 1 måned før 

du holder din restferie.  Al ferie skal være afholdt og afsluttet inden starten af det nye ferie år, så er vi sikre 

på, at dine batterier bliver ladet op hvert år. 

Ferieønsker skal sendes pr. mail til din nærmeste leder med angivelse af 1. prioritet og 2. prioritet for hvilke 

uger du vil holde ferie. Vi forsøger at tilgodese medarbejdere med skolebørn at holde hovedferien i skolernes 

ferie. De mest populære ferieuger går på skift mellem medarbejderne. Fri- og helligdage følger 

overenskomsten og det betyder at nytårsaftensdag er en arbejdsdag, mens juleaftensdag er en 

søgne/helligdag når den falder på en hverdag. Grundlovsdag, 1. maj, Store bededag, Kristi Himmelfartsdag 

og 2. pinsedag er alle søgne/helligdag.  

 

Feriepenge 
Feriepenge for timelønnede udbetales via Feriekonto. 
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Forbindingskasse 

Forbindingskasse forefindes i alle firmabiler og på kontorerne. Det er den enkelte svend, der skal kontrollere 

sin egen kasse i firmabilen og kassen skal selvfølgelig altid være fyldt op. Kassen opfyldes på kontoret. 

Forsinkelse  
Hvis du bliver forsinket skal du omgående informere din kunde og din leder pr. telefon.  

 

Fri i arbejdstiden 
Hvis du undtagelsesvis har brug for at tage fri i arbejdstiden (læge, tandlæge og lign.) er firmaet indforstået 

med dette, såfremt du i god tid aftaler det med din leder. 

Frokost/pauser 
Vi holder ½ times egen-betalt frokostpause. Det er muligt at holde en kort kaffepause 

formiddag/eftermiddag på højst 5 minutter. Kaffepauser skal holdes så diskret som muligt, så kunden ikke 

tager anstød af dette.  

Følgesedler 
Følgesedler bruges til kontrol af modtagne materialer. Ved returnering af materialer skal følgeseddel 

vedlægges. 

Gavekasse til medarbejdere  
Vi har etableret en gavekasse som alle bidrager til med pt. 20,- kr. pr. mdr. Den benyttes til runde 

fødselsdage, bryllupper, konfirmationer m.m. I afdelingen i Hvidovre har vi desuden en personaleforening, 

hvor der indbetales 25 kr. pr. måned. 

Graviditet  
Du bedes hurtigst muligt efter konstateret graviditet orientere din afdelingschef om at du er gravid, således 

at barselsorlov kan planlægges samt indgå aftale om, hvornår du planlægger at genoptage arbejdet. Barnets 

far har også ret til barselsorlov efter gældende regler. 

GPS overvågning af bil 
Firmabiler fra 2016 vil være GPS overvåget. Dette er et krav fra forsikringsselskabet og større kunder. 

 

Indkøb fra grossist 
Medarbejderen bestiller de nødvendige materialer til arbejdsopgaven. Husk altid sagsnummer som 

reference. Som hovedregel handles hos Solar, ud fra Solar plus og LK kataloget. Kabler, der ikke findes i 

Solar Plus kataloget skal indkøbes via din leder. Ved større mængder og speciel materialer kontaktes din 

leder. Husk at være på forkant med materialebestillinger til den efterfølgende dag.  

Indtagelse af alkohol, narkotika/stoffer eller andre rusmidler 
Som medarbejder hos os må du ikke være påvirket i din arbejdstid. Det betyder, at indtagelse af nogen 

former for rusmidler i din fritid, som ikke er 100% ude af din krop før arbejdstids begyndelse medfører 

øjeblikkelig bortvisning. Det er din og andres sikkerhed det handler om og derfor er du forpligtet til at blive 

testet på et hvilken som helst tidspunkt i din arbejdstid. 

Af sikkerhedshensyn må der derfor heller ikke nydes øl, vin, spiritus, narkotika eller andre rusmidler i 

arbejdstiden.  Dog kan der i særlige tilfælde accepteres indtagelse af 1 genstand, men kun ved forudgående 

accept fra ledelsen. Gentagne henstillinger omkring overholdelse af regelsættet kan medføre øjeblikkelig 

bortvisning. 
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Information og kommunikation 
På kontoret i Kalvehave og Hvidovre forefindes personlig postkasse, hvor vi lægger materiale til dig, f.eks. 

indkaldelse til møde osv. Din personlige postkasse skal altid tjekkes.   

Vi informerer også på mail (nyhedsbreve) og fortæller vores gode og sjove historier på både vores åbne og 

lukkede Facebook side og i medierne. Derfor skal du også læse din personlige firma e-mail dagligt. Hvis der 

er noget, der ikke fungerer skal du kontakte din nærmeste leder. Vi tilstræber størst mulig åbenhed, idet 

medarbejdernes trivsel er baseret på god kommunikation mellem medarbejderne indbyrdes og med 

ledelsen. Som medarbejder må du derfor gerne rette henvendelse til ledelsen, hvis du har behov for det. Har 

du en god ide til noget, vi kan gøre bedre, eller er der noget du er utilfreds med, kan du rette henvendelse 

til ledelsen eller tillidsmanden. 

Kundepleje 
Husk du er firmaets ambassadør. 
Talemåden, der siger, ”at kunden altid har ret”, er et godt udgangspunkt! Sørg for at repræsentere firmaet 

på en sådan måde, at vi i fremtiden vil bevare kunden, være en efterspurgt samarbejdspartner og blive 

anbefalet til andre. Gode huskeregler er; ring til kunden, hvis du er forsinket og helst i god tid. Husk på, at 

kunden ofte har taget fri fra arbejde, og forventer punktlighed i aftalen. Vær høflig i din fremtræden. 

Afdækning, hvis arbejdet sviner, bortkørsel af affald og oprydning/støvsugning er en del af arbejdet. Intet 

værktøj må lægges på kundens møbler. Ridser og pletter fører ofte til erstatningskrav. 

 

Hvis du kører forgæves til en kunde, har vi visitkort, som kan efterlades hos kunden, der fortæller, at du har 

været der. Visitkort fås på kontoret. Omtal altid firmaet og dine kolleger i positive vendinger over for 

kunderne, også i pressede situationer. Diskuter aldrig firmapolitiske anliggender i arbejdstiden med dine 

kolleger. Kunden har tit lange ører. 

Kvaliteten af udført arbejde 
Vi forventer god håndværksmæssig kvalitet på udført arbejde. Der accepteres selvfølgelig ikke ulovligt udført 

arbejde. Hvis det alligevel udføres skal det være aftalt med kunde/overordnet ledelse. Ulovligt udført arbejde 

efter kundens ønske skal indtastes i ordrestyring + faktura. Gentagne gange udført ulovligt arbejde, som 

ikke er aftalt med kunden eller leder, medfører bortvisning fra arbejdspladsen.  

Kvalitetssikring 

Alle medarbejdere skal medvirke til at sikre høj kvalitet af udført arbejde samt dokumentation på udført 

arbejde. Der skal altid udføres KS i et omfang på udført arbejde, resultat dokumenteres i Ordrestyring. 

Ved entrepriser, hvor kvalitetssikring er et krav, skal der dagligt foretages modtagekontrol af de leverede 

materialer for brækage og god kvalitet. Så vidt muligt fotodokumenteres udført arbejde og lægges på sagen. 

Der skal udføres tegninger over den udførte installation og billede lægges på sagen. Såfremt materialerne er 

fejlfri og leveret som bestilt, kvitteres følgesedlen med dine initialer og dato for modtagelsen. I modsat fald 

kontaktes din afdelingsleder. Se ”Håndbog i praktiske instruktioner” 

 

Kørsel til byggeplads, lokalaftale 
Vi har indgået en lokalaftale om kørsel til og fra en byggeplads/et arbejdssted, såfremt et job skal udføres 

mere end 35 km. fra din bopæl. Lokalaftalen er vedhæftet denne personalehåndbog som bilag.  
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Kørsel til grossist 
Kørsel til grossist for køb af varer, skal i videst muligt omfang undgås. Naturligvis kan behovet opstå i akutte 

situationer. Benyt Solars Fast Box som leverer varer inden for 1 time i Hovedstadsområdet + 

Nordsjælland og 1½ - 2 timer uden for Hovedstadsområdet. Så vidt muligt skal varekøb foregå som 

natlevering. 

Kørselskultur 
Uanset hvordan andre trafikanters adfærd er i trafikken, er du ikke overdommer med ret til følelsesladede 

udbrud og gestikulationer over for dine medtrafikanter. Husk vores firmanavn står på bilerne og du er 

dermed repræsentant for Filtenborg El når du kører i en servicevogn. Bilerne er vores visitkort.  

Lager, håndtering af 
Der vil kun være et minimum af materialer på lageret. Materialer til sager skal bestilles på sagsnr. Hvis der 

udtages materialer fra bil eller lager skal disse tastes i Ordrestyring. 

Låsesystem 
Mod kvittering udleveres relevante nøgler til værkstedet, kontor, firmalåse m.m. til montører. 

Materialeopmåling 
Materialer skal i størst muligt omfang bestilles på sagsnr. og vil dermed komme direkte ind på sagen. Hvis 

der i enkelte tilfælde tages materialer fra lager/bil skal disse tastes på sagen i Ordrestyring, således at sagen 

hele tiden er ajourført. Materialer skal dagligt opmåles på arbejdsstedet inden adressen forlades. Se 

”Håndbog i praktiske instruktioner” 

Medarbejderrepræsentanter 
Medarbejdergruppen har mulighed for at udpege to medarbejderrepræsentanter, som kan deltage i 

ledermøder mm. Der bliver afholdt ca. årlige 10 ledermøder. Ledermøderne ligger som hovedregel uden for 

normal arbejdstid. Personsager vil blive behandlet sidst på mødet, hvor medarbejderrepræsentanterne ikke 

deltager. 

Mobiltelefoner 
Firmaets mobiltelefoner må ikke bruges til private samtaler i forhold til SKAT. En evt. defekt mobiltelefon 

skal afleveres til din leder. Færdselslovens regler for anvendelse af mobiltelefoner under kørsel skal 

overholdes og firmaet påtager sig intet ansvar for overtrædelse af lovgivningen. Der kan føres statistik over 

samtaleforbruget for hver mobiltelefon. 

Oprydning og håndtering af affald 
Der skal altid ryddes op efter endt arbejde. Det accepteres ikke, at der ligger affald på byggepladser eller 

andre steder. Alle skal sørge for at rydde op efter sig – hver dag. 

Ordre/sag systemet 
Dine sager bliver oprettet på kontoret i Ordrestyring og du vil straks kunne se dem under ”mine ordrer”. På 

hver sag vil der være tilknyttet relevant skema til slutkontrol. Den nærmere instruktion og proces for brug af 

Ordre/sag systemet finder du i ”Håndbog i praktiske instruktioner” 

Overarbejde 
Overarbejde må ikke iværksættes uden forudgående aftale med din leder. Overarbejde afspadseres i størst 

muligt omfang. Varslet og forudset overarbejde honoreres med tillæg til timelønnen med 50% for de 2 

første timer og derefter 100% for de næste timer efter nærmere aftale. Der udbetales kun løn for 

overarbejde efter aftale med nærmeste leder. Lærlinge aflønnes efter overenskomsten.  
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Parkeringsbøder 
Der skal udvises megen omtanke ved parkering. Tag det ikke for givet, at når andre servicevogne holder 
ulovligt parkeret, har du samme ret. Parkeringsvagterne har blot ikke været der endnu. 

Parkeringsbøder betales ikke af firmaet. Udlæg til P-billetter refunderes i relation til udført arbejde. 

Personalekøb til eget brug 
Personalekøb indkøbes på personligt sags nr. Købet afregnes ved den efterfølgende lønkørsel. Materialer 

udtaget fra lager eller servicevogn til eget brug, uden forudgående aftale med din leder, medfører 

øjeblikkelig bortvisning. 

Personalehåndbog 
Personalehåndbog udleveres ved tiltrædelse og skal afleveres ved fratrædelse. 

Pension 
Såfremt du som medarbejder ønsker supplering af den overenskomstmæssige pension for egen regning dvs. 

gennem en kapital- eller ratepension trækkes beløbet gerne i lønnen. 

Personlig pleje 
Det har stor betydning for forholdet til såvel kunder som kollegaer at du fremtræder ren og velsoigneret 

hver eneste arbejdsdag. 

Retur til grossist 
Varer, der skal retur, skal returneres inden for en uge. Det er vigtigt, at du gemmer følgesedler i forbindelse 

med varens køb/levering. Varer under 200 kr. må ikke sendes retur. 

Rygepolitik 
Filtenborg El følger dansk lovgivning. Det betyder, at der må ryges udendørs, hvor det ikke generer eller 

hvor der er skiltet med rygning tilladt. Det henstilles til, at der ikke ryges i bilerne af hensyn til 

leasingkontrakten. 

Servicevogne 
Husk den daglige oprydning og nødvendig rengøring i servicevognen. Den er vores visitkort.  

Alle vogne er indrettet som værkstedsvogne. Der må ikke foretages privatkørsel i servicevognen. Tro- og 

love erklæring underskrives sammen med modtagelse af denne håndbog. Vi forventer stor 

ansvarsbevidsthed i benyttelsen af værkstedsvognen. Gældende regler i færdselsloven skal selvfølgelig 

følges. 

Bilen er vores visitkort når vi er ude hos vores kunder. Kunderne ser bilen udefra og nogle gange 

indefra/gennem bilruden. Derfor skal bilen altid fremstå ren både udvendig og indvendig. Kontrol af 

oliestand skal foretages med jævne, korte mellemrum ligesom serviceintervaller skal overholdes på 

autoriseret værksted. Medarbejderen er ansvarlig for at service overholdes. Kontakt autoriseret værksted. 

Der udleveres kort til brændstof sammen med bilen. Medarbejderen er ansvarlig for at kortet ikke bliver 

misbrugt. Vi beder dig være opmærksom på at gentagne selvforskyldte skader vil belaste dit 

ansættelsesforhold. 

Sikkerhed 
Sikkerhed på arbejdspladsen er meget vigtigt for et trygt ansættelsesforhold. Der må ikke under nogen 

omstændigheder tages chancer, der medfører personrisiko under arbejdets udførelse. 

Hvis du er i tvivl i en given situation så lad være! Kontakt din leder eller 

sikkerhedsrepræsentant for råd og vejledning. 
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Skader på servicevogn 
I enhver skadessituation skal kontoret øjeblikkeligt orienteres. Hvis der opstår uforskyldt skade på din 

servicevogn, er det vigtigt, du sikrer dig modpartens registreringsnr. og naturligvis også navn og adresse. Du 

skal altid sørge for at fotodokumentere ulykken og samtlige skader, også hos modparten. På denne måde 

hjælper vi os selv bedst muligt i forhold til forsikringsselskabet.  

Sociale medier 
Hos Filtenborg El har vi en intern Facebook side som du inviteres til, når du ansættes hos os. På den interne 

side skriver vi historier og fortæller mere uddybende om vores virksomhed, medarbejdere, arrangementer 

osv. Det er altså ikke nødvendigt for dig at checke Facebook siden mere end en gang dagligt! Vores 

eksterne Facebook side bruges til kommunikation og markedsføring. Din brug af de sociale medier skal være 

stærkt begrænset når du er på arbejde.  Det er uacceptabelt at checke Facebook og andre sociale medier, 

chatte med venner og bekendte og lignende i arbejdstiden, men accepteres i frokostpausen, hvor tiden er 

din egen.  

Vi accepterer selvfølgelig heller ikke brug af eksempelvis interne Facebook sider mellem medarbejdere, hvor 

der foregår ukonstruktiv og nedsættende omtale af virksomhed, kolleger, ledere, arbejdsforhold og lignende. 

Det er nedbrydende for vores kultur og vi henstiller derfor til at du som en god kollega henvender dig til din 

nærmeste leder, der efterfølgende er i stand til at handle på en evt. uhensigtsmæssighed der foregår i 

virksomheden.   

Sundhedsforsikring 
Efter 1 års ansættelse har du som medarbejder mulighed for at indgå forhandlinger om deltagelse i 

virksomhedens sundhedsforsikring. 

Sygdom eller fravær  
I tilfælde af sygdom, skal du, hurtigst muligt, meddele dette til din leder. Sygefravær skal meddeles mellem 
06:30 og 07:00. Der kan ikke sygemeldes via SMS.  

 

Transport til arbejdssted 
Virksomhedens køretøjer må ikke benyttes til private formål. Al transport aftales med din nærmeste leder. 

 

Tyveri fra arbejdsplads 
Tyveri af materialer og værktøj fra arbejdsplads er dækket af vor forsikring, hvis effekterne er opbevaret i 

aflåst rum. Materialer skal så vidt muligt låses inde ved arbejdstids ophør. Hvis tyveri er sket: Kontakt 

din afdelingsleder, når du konstaterer tyveri fra servicevogn eller byggeplads. I samarbejde med firmaets 

kontor kontaktes forsikringsselskab og politi. 

Tyverialarm 
Der er tyverialarm installeret på kontorerne. Den enkelte bliver instrueret i brugen. Koder udleveres/aftales 

med den enkelte. 
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Uddannelse 

Vi forventer at du som medarbejder hos os følger med i udviklingen inden for lovgivningen og reglementer. 

Det er udviklende både for dig som medarbejder og for os som virksomhed, at vore medarbejdere følger den 

teknologiske udvikling ved deltagelse i relevant efteruddannelse. Har du ønsker om uddannelse og kurser så 

tal med din leder om dine behov og ønsker. Firmaet vil om fornødent foreslå og anvise efteruddannelse efter 

behov til den enkelte medarbejder eller hele virksomheden. 

Der afvikles kursus i LAUS hvert år. 

Ugeseddel i Ordrestyring 
Alle timer skal indtastes dagligt på den relevante sag i Ordrestyring således at sagen altid er ajourført. Der 

skal samtidig noteres arbejdets omfang hver dag. Sygdom, fridage, ferie og feriefridage m.m. indtastes af 

din leder i Ordrestyring. Lønnen udbetales efter indtastning i Ordrestyring. Se ”Håndbog i praktiske 

instruktioner” 

Vagtordning 
Firmaet tilbyder døgnvagt til udvalgte kunder. Vagten afholdes af funktionærerne. Der kan være situationer, 

hvor medarbejdere kan blive kaldt på arbejde uden for normal arbejdstid. Udkald honoreres efter 

overenskomsten med tillæg til timelønnen fra afgang til hjemkomst på bopæl. 

Værktøj, fælles  
Fællesværktøj findes på lagrene/værkstedet og udleveres mod kvittering på værktøjstavlen, så alle kan se 

hvem der har værktøjet. Dette gælder både for lån og tilbagelevering. Der må ikke fjernes værktøj uden 

kvittering på tavlen. Ved aflevering af defekt værktøj, afleveres det med en tydelig seddel fastgjort på 

værktøjet og det må IKKE sættes på plads.  

Værktøj, personligt  
I forbindelse med din tiltræden får du udleveret et relevant sæt værktøj, hvor du kvitterer for modtagelsen. 

Ansvaret for sættet er herefter dit. Ved fratrædelse er du erstatningspligtig. Værktøj må kun indkøbes i 

henhold til aftale med afdelingslederen. Dog accepterer vi mindre anskaffelser til max kr. 200,- + moms, pr. 

køb, uden tilladelse, men under ansvar for relevante/nødvendige indkøb, og at du sørger for at 

afdelingslederen er informeret om købet. 
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HENSIGTSERKLÆRING (revideret 9.2.2016) 
Undertegnede medarbejder bekræfter hermed at have læst og forstået indholdet i denne 

personalehåndbog. Bogen er gennemgået med ledelsen. 

Jeg vil efterleve Filtenborg El’s kodeks og erklærer mig samtidig indforstået med virksomhedens 
regler og forskrifter. 
 

Samtidig er jeg indforstået med, at virksomhedens servicevogne på gule plader er momsfri. Disse 
må derfor kun benyttes i erhvervsmæssigt øjemed. Jeg er informeret omkring kørsel i 
virksomhedens køretøjer uden for arbejdstiden er skattepligtigt, jf. gældende lovgivning.  
 

Jeg er bekendt med lovgivningen omkring multimedie skatten og såfremt virksomhedens 

mobiltelefon/smartphone/pc eller andre medier tages med hjem og benyttes til privat brug, vil 

dette være skattepligtigt i henhold til gældende lovgivning.  

 

Dato:  

 

 

Medarbejder 

 

_________________________________________ 

For Filtenborg EL A/S 
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Lidt om os 

Filtenborg El A/S/Autoriserede EL installations forretning. 
Filtenborg EL A/S er en teknisk installationsvirksomhed med følgende kompetence- og 
forretningsområder: 
 Alt i elinstallationer  
 Elinstallationer i form af entrepriseopgaver 
 Elinstallationer i form af service og reparationsopgaver 
 Alarm- og sikringsanlæg (AIA/ABA) 
 IT- og datainstallationer 
 Automation og procesanlæg til industrien 
 Facility management, dvs. serviceopgaver og arbejder af enhver art udført i kontrakt. Der 

entreres med underentreprenører i de tilfælde, hvor vi ikke selv har ressourcerne. 

 

Organisation 

Område Titel Navn Afdeling Tlf. nr.  

Bestyrelse/ejer Direktør Rasmus Møller Hvidovre/Kalvehave 22603810 

Autorisation Aut. el-installatør Lars Filtenborg Kalvehave 22603828 

Daglig kontakt 

Kalvehave service 

Afdelingsleder  

 
Aut. el-installatør 

Søren Johansen 

 
Lars Filtenborg  

Kalvehave 

 
 

 

22603815 

 
22603828 

Daglig kontakt 
Hvidovre 

Direktør  
 

Afdelingsleder  

Rasmus Møller  
 

Tobias Nielsen 

Hvidovre 22603810 
 

22603816 

Webmaster  Marketing/kommunikation Anne Fivelsdal    40892685 

Tillidsmand  Denis 

Breitenstein 

 22603813 

Arbejdsmiljøgruppe 
Kalvehave  

Aut. el installatør/leder 
 

Medarbejder-

repræsentant 
 

Medarbejder-
repræsentant 

Lars Filtenborg 
 

Kennet S. 

Pedersen 
 

Jimmy Jensen  

Kalvehave 22603828 
 

22603809 

 
 

22603805 

Arbejdsmiljøgruppe 

Hvidovre  

Direktør – leder 

 
 

Medarbejder-
repræsentant 

Rasmus Møller 

 
Michael B. 

Christensen 

Hvidovre 22603810 

 
 

22603804 

Sikkerheds-

repræsentanter 
 

 

El-montør 

 
 

El-montør 

Kennet S. 

Pedersen 
 

Michael B. 
Christensen  

Kalvehave 

 
 

Hvidovre  

22603809 

 
 

22603804 

 


