
Jim Østervall
melshornsveien 85
6060 Hareid

Ansettelsestilbud

Vi har gleden av å kunne tilby deg stilling som Teamleader LARS ved Rolls−Royce Marine AS, Deck
Machinery, Seismic & Subsea − Hjørungavåg.

For å akseptere tilbudet, vennligst signer med initialer på hver side og full signatur på siste side på den
vedlagte kontrakten og taushetserklæringen. Fyll også ut skjemaet "Personalia". Scan og send signerte
dokumenter per e−post til: ResourcingNorway@rolls−royce.com.

Frist for aksept: en −1− uke etter mottak av avtalen.

Vennligst ta kontakt med Anders Godø eller Kurt Garnes dersom du har spørsmål.

Med vennlig hilsen,

Jan Are Remme
Country HR Director − Norway

Rolls−Royce Marine AS
Northern Europe HR Shared Service Centre
Postboks 1522
6025 Ålesund

Telefon: +47 70 23 50 60

Vedlegg:

mailto:ResourcingNorway@rolls-royce.com


1)       Arbeidsavtale
2)       Skjema for utfylling av personalia
3)       Taushetserklæring
4)       Arbeidsreglement
5)       Gjeldende pensjons− og forsikringsvilkår

Dato: 4. november 2015
Rolls−Royce Marine AS. Phone: +47 815 200 70.
http://www.rolls−royce.com/                                                                                 

http://www.rolls-royce.com/


Ansettelseskontrakt, Midlertidig stilling
Req.no JR6002319

Jim Østervall
("Arbeidstaker")

inngår herved følgende arbeidsavtale ("Avtalen"), underlagt norsk rett, med Rolls−Royce Marine AS
("Selskapet"):

Stilling og arbeidsoppgaver
Arbeidstaker er midlertidig ansatt som Teamleader LARS ved Deck Machinery, Seismic & Subsea −
Hjørungavåg og tiltrer stillingen 5. november 2015.  Sluttdato er 31. Desember 2015.
Bakgrunnen for at arbeidsforholdet er midlertidig er tidsbegrenset prosjekt.

Arbeidstakers arbeid skal utøves i samsvar med gjeldende formål og strategi for Selskapet og innenfor
rammen av de instrukser og anvisninger som nærmeste overordnede gir. Arbeidsavtalen utfylles av
Selskapets til enhver tid gjeldende arbeidsreglement og den til enhver tid gjeldende tariffavtale.

Arbeidstaker skal påse at Selskapets interesser ivaretas og fremmes etter forretningsmessige aksepterte
prinsipper og i henhold til gjeldende lovgivning.

Selskapet kan i forbindelse med organisasjonsmessige endringer i Selskapet pålegge Arbeidstaker å utføre
annet arbeid enn det som følger ovenfor, dersom dette er på samme organisasjonsmessige nivå i
Selskapet.

Arbeidstaker skal stille hele sin arbeidskraft til Selskapets rådighet og skal ikke direkte eller indirekte påta
seg arbeidsoppgaver eller oppdrag for andre, herunder styrearbeid, uten samtykke fra nærmeste
overordnede og HR. Deltakelse i organisasjonsarbeid av større omfang skal på forhånd forelegges
nærmeste overordnede og HR.

Arbeidsplass og arbeidstid
Arbeidsplassen er Hjørungavåg. I noen tilfeller kan du bli bedt om å utføre arbeidet fra et annet sted.

Selskapet definerer normal arbeidstid som 7,5 time + 0,5 time ubetalt lunsjpause per dag fra mandag til
fredag. Arbeidstidens start og slutt reguleres i henhold til gjeldende tariffavtale.

Selskapet praktiserer for tiden fleksitids− og/eller innarbeidingsordning i henhold til særskilte retningslinjer
for dette. Unntak fra dette kan forekomme ved særavtaler som f.eks skift−, rotasjon− eller vaktavtaler.



Lønn
Kr. 204,72 per time.
BAS tillegg i henhold til gjeldende avtale. For tiden NOK 20,47 per arbeidet time.

Lønnen er innplassert i lønnsklasse: Fagarbeider 10 år+

Overtidsarbeid kompenseres etter arbeidsmiljølovens regler og/eller gjeldende tariffavtale.

Lønn blir utbetalt månedlig til Arbeidstakers oppgitte kontonummer i samsvar med Selskapets ordinære
lønnsrutiner. For tiden utbetales lønn siste arbeidsdag hver måned, med mulighet for å avtale fast forskudd
den 15. hver måned.

Selskapet har adgang til å foreta etterfølgende trekk i lønn, bonus, feriepenger eller lignende for å korrigere
feil utbetalinger til Arbeidstaker.

Arbeidstaker skal motta full lønn under fravær relatert til arbeidsuførhet som gir rett til sykepenger i henhold
til lov om folketrygd, samt ved innvilget velferdspermisjon, oppad begrenset til 12 måneders
sammenhengende fravær. Det skal gjøres fradrag for ytelser fra folketrygden og Selskapets pensjons− og
forsikringsordninger eller andre ytelser som betales til Arbeidstaker som følge av arbeidsuførhet.

Forsikring og pensjon
Arbeidstaker skal være medlem av Selskapets til enhver tid gjeldende pensjons− og forsikringsordning. Se
vedlegg for mer informasjon om disse ordningene.

Personopplysninger
Arbeidstaker samtykker i at Selskapet benytter personlig informasjon om Arbeidstaker i relasjon til
ansettelsesforholdet.

Bruk av e−post og internett
Selskapets interne og eksterne informasjonssystem (eksempelvis e−post, internett, øvrige databaser m.v.)
("Informasjonssystemene") tilhører Selskapet.

Forutsatt at Arbeidstaker benytter Informasjonssystemene til privat bruk, skal Arbeidstaker forsikre seg om
at denne type data merkes slik at det er åpenbart for Selskapet at de er av privat karakter.

Selskapet er berettiget til innsyn i Arbeidstakers e−postkasse i samsvar med det til enhver tid gjeldende
personopplysningsregelverk (for tiden personopplysningsforskriften kapittel 9).

Arbeidstaker forplikter seg til å gjøre seg kjent med og til enhver tid oppdatere seg på Selskapets
retningslinjer for bruk av Informasjonssystemene, og konsekvensene av å bryte disse.

Pensjonsalder, prøvetid og oppsigelse
Bedriften praktiserer en øvre aldersgrense på 67 år.

Prøvetiden er på 6 måneder jf. arbeidsmiljøloven § 15−6. Dersom Arbeidstaker har vært fraværende fra
arbeidet i prøvetiden, kan prøvetiden forlenges med en periode som tilsvarer lengden av fraværet.
Forlengelse av prøvetiden kan ikke gjøres dersom fraværet er forårsaket av Selskapet. Arbeidstaker skal
informeres skriftlig om slik forlengelse av prøvetiden innen utløpet av prøvetiden. I prøvetiden gjelder en
gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager.



Etter prøvetidens utløp gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned.

I oppsigelsestiden kan Arbeidstaker pålegges andre arbeidsoppgaver, så vel som å frata Arbeidstaker
arbeidsoppgaver som involverer adgang til taushetsbelagt og/eller sensitiv informasjon.

Ved fratreden skal Arbeidstaker tilbakelevere alle eiendeler som tilhører Selskapet.

Ferie
Arbeidstaker har rett til ferie og feriepenger i henhold til ferieloven av 29. april 1988 nr. 21 og gjeldende
tariffavtale. Per i dag har Arbeidstaker rett til 25 dager ferie per år. Ved fastsettelse av ferie skal det tas
hensyn til løpende arbeidsoppgaver.

Immaterielle rettigheter
Alle immaterielle rettigheter m.v. som Arbeidstaker skaper/utvikler i tilknytning til arbeidsforholdet tilfaller
Selskapet vederlagsfritt. Dette gjelder blant annet retten til åndsverk, varemerker, mønster, kjennetegn,
know−how, opphavsrettigheter, Informasjonssystemene, øvrige datamaskinprogram, dokumentasjon og
annet lignende materiale, selv om dette ikke er opphavsrettsbeskyttet. Selskapet skal ha en ubegrenset og
vederlagsfri rett til å utnytte slike rettigheter og frembringelser, uavhengig av i hvilken form og i hvilket
omfang dette skjer. Selskapet har adgang til å gjøre endringer og til å overdra slike rettigheter. Den som
erverver rettigheter fra Selskapet, samt senere erververe av rettigheter, skal ha adgang til å overdra
rettighetene videre.

Bestemmelsene rundt immaterielle rettigheter innbærer ingen begrensninger i forhold til ufravikelig lov. 

Annet
Selskapet er for tiden del av avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). Se NAVs nettsider for mer
informasjon om hva dette innebærer.



Aksept av avtale med vedlegg
Arbeidstaker bekrefter med sin underskrift nedenfor aksept av denne Avtalen og at Arbeidstaker har gjort
seg kjent med følgende vedlegg:

a) Taushetserklæring
b) Selskapets arbeidsreglement

                                                                        * * *

Vennligst signer med initialer på hver side av Avtalen og med full signatur i feltet under. Vennligst returner
en kopi av Avtalen med taushetserklæring.

Avtalen undertegnes i to −2− likelydende eksemplarer, ett til hver av partene.

Jeg bekrefter at jeg aksepterer stillingen på ovennevnte vilkår og kan starte dato:
______________________

Sted/dato
Ålesund/4. november 2015

Sted/dato
 .......................................................

For selskapet

Jan Are Remme
Country HR Director − Norway

Arbeidstaker signatur


