BET

ON

Få den løn som du fortjener

Region 1

Nordjylland
Bygge og anlægsopmåler / koordinator:
Henrik Nielsen
Aalborg
 +45 8892 3827
 +45 6017 1293
Mureropmåler
Ole L. Jørgensen
Hjørring
 +45 8892 3575
 +45 2925 6989
Mureropmåler
Michael Adamsen
Aalborg
 +45 8892 3858
 +45 2524 2021
Tømreropmåler
Erik Fonnesbæk
Aalborg
 +45 8892 3788
 +45 2163 4425

Hvorfor snyde dig selv for den rigtige løn? Kontakt os i dag – så
hæver du både mesters og din egen løn.
Der er mange gode grunde til at kontakte jeres opmåler, for at få
dem til at se på jeres opgave. Ikke alene vil du dermed få den løn
du fortjener – din mester vil også få mere motiverede medarbejdere.
Alt nyt arbejde er ifølge overenskomsten akkordpligtig. Det vil sige,
du altid har ret til at arbejde på akkord – så du får udbetalt det du
reelt tjener.

“Vi måler op, så din løn ryger i top”

Tømreropmåler
Kasper Berg
Aalborg
 +45 8892 3888
 +45 2266 6825
Tømreropmåler
Ole Skovsgaard
Hjørring
 +45 8892 3586
 +45 2441 5084

OPSÆTNING AF KANTSTEN
En forårsdag blev vi ringet op af en svend. Han fortalte, at de var et sjak på tre
mand, der skulle sætte 5 km. kantsten på en ny vej. Mester forventede, at de skulle
sætte 144 meter om dagen for at tjene deres løn ind.
Vi blev enig om, at vi skulle kigge forbi, men vi kunne allerede i telefonen fortælle
at de 155 kr. de fik i timen ikke stod mål med opgaven – men at timelønnen burde
ligge på minimum 255,63 kr. pr. time.
Efter et par dage kom vi forbi arbejdspladsen, hvor mester var lidt utilfreds – nok
mest fordi svendene nu fik de 100 kr. mere i time, som han plejede at putte i lommen. Men han kunne dog se, at det gik hurtigere nu, da de selv planlagde deres
arbejde – så han fik nok de penge hjem igen, mente han. Han var glad for at han
nu kendte prisen, for at sætte kantsten – næste gang han gav et tilbud, vil det være
udgangspunktet.

Vi har nu på flere projekter i samme firma tjent over 250 kr. i timen. I starten
ville firmaet ikke være med, på grund af myten om at akkordarbejde giver
sjusk. Men da opmåleren fortalte, at sjakket betaler timer i akkorden og
firmaet kun betaler materialerne var de klar. I dag er planlægningen også
bedre, da firmaet ved de skal betale for evt. ventetid.
– Thomas

Hvis du har styr på
dit shit – så er
akkord et hit!

