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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

Jeg arbejdede i et lille firma for år tilbage hvor vi arbejdede på fast timeløn og det
var af og til sådan, at havde mester ikke lige den boremaskine vi skulle bruge, så
tog man lige sin egen med, eller man brugte sin egen bil til at hente småting ved
Tømmerhandlen, der kunne også være andre ting vi gjorde, blot for at gøre det lidt
nemmere for sig selv, uden at få noget for det.
Med tiden prøvede jeg at komme med i et akkordsjak i et større firma, det var lige
pludselig en hel anden verden. Man planlagde selv sin dag, havde frihed under ansvar og initiativ blev belønnet i form af en højere løn og et meget friere arbejdsliv.
Efterhånden som jeg er blevet mere erfaren og fortrolig med det at arbejde på akkord så er min indtjening steget med 60-70%
– ja nogen gange op til 100%.
– Allan

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

