
Konflikter kan opstå med selv 
de bedste medarbejdere
- Derfor er det vigtigt, at du har styr på ansættelseskontrakterne

Du synes sikkert, at du har verdens bedste medarbejdere. De er arbejdsomme, de klager 
ikke – og hvis de alligevel klager over noget, plejer I altid at kunne finde en løsning på 
problemerne. 

Det er jo dejligt. Faktum er bare, at vi hos Patriotisk Selskab hjælper med at håndtere en del 
sager, hvor kommunikationen mellem medarbejder og virksomhedsejer er gået helt skævt. 
Og hvis aftalerne i ansættelseskontrakten er uklare – så er det rigtig svært at stille noget op. 

Konflikterne opstår oftest ved ansættelsens ophør. For hvor mange overarbejdstimer har 
medarbejderen egentlig, og skal de udbetales? Hvor langt var det nu lige, at opsigelses-
varslet var? Hvor meget ferie har medarbejderen til gode? Og er medarbejderen egentlig 
funktionær eller ej, og hvad betyder det, hvis han er?

Vi anbefaler selvfølgelig altid, at du gør dig umage med ansættelseskontrakten fra start. 
Men skulle du senere opdage en fejl eller mangel – så se, om du kan gøre noget ved det, 
mens du er gode venner med medarbejderen.

Lad os gratis gennemgå dine 
ansættelseskontrakter for fejl



Med en god og gennemarbejdet ansættelses-
kontrakt kan du langt hen ad vejen forebygge 
konflikter med din medarbejder. Skulle kon-
flikten alligevel opstå, er det en stor hjælp, 
at betingelserne for ansættelsen er klare og 
tydelige. 

Derudover slipper du for bøder. Hvis ansæt-
telseskontrakten giver anledning til tvivl hos 
medarbejderen, kan det koste dig helt op til 
25.000 kr. Det kan fx være, hvis din medar-
bejder er funktionær, mens der i ansættelses-
kontrakten står, at han ikke er. 

Tag imod vores tilbud, og lad os gratis gen-
nemgå dine ansættelseskontrakter for fejl og 
mangler. Hvis vi finder nogen fejl, udarbejder 
vi efterfølgende en oversigt over disse. Mod 
almindelig timetakst hjælper vi dig naturligvis 
også gerne med at rette op på fejlene.

Lad Patriotisk Selskab 
 gennemgå dine ansættelses-
kontrakter

Interesseret? 
Kontakt juridisk  seniorkonsulent 
Bodil Just

Mail: boj@patriotisk.dk
Tlf.: 6315 5454
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*Hvis du ønsker at tage imod tilbuddet, og vi gratis skal gennemgå dine ansættelseskontrakter, skal du aftale det 
med os inden udgangen af år 2018


