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Velkommen til PH-El ApS 
 

Vi vil med denne håndbog byde dig velkommen som medarbejder i PH-EL samt 

håbe, vi vil få et godt samarbejde i tiden fremover. 

 

Håndbogen indeholder oplysninger som kan lette den daglige kommunikation 

mellem arbejdspladsen og firmaet, kontoret, lageret m.m., samt oplyse om 

ansættelsesforhold, løn, sikkerhed, velfærd, klublove, fester og meget mere. 

 

Vi håber af bogen i det daglige vil være til nytte for alle medarbejdere, samt at 

den må give den nyansatte den nødvendige information om firmaets 

forretningsgang. 

 
 

 

 

 

 

Revisionsdato:    

    

    

    

Tillidsmand:   PH-El ApS 
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Velkommen til www.ph-el.dk 

 
Vores hjemmeside er også for medarbejderne! 
 

På PH’s hjemmeside er der bl.a. muligt at hente diverse informationer: 

firmahåndbogen, ugesedler, ferieansøgninger samt IKA, SKS og det seneste 

nyhedsbrev. 

 

 

Benyt følgende login: 

 

Brugernavn: fulde navn 

Kodeord: lønnummer 

http://www.ph-el.dk/
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Arbejdstiden 
 

 

Arbejdstid: 

 

Mandag - tirsdag kl. 7.30-16.00 

Onsdag - fredag  kl. 7.30-15.00 

 

Dog kan man på nogle pladser møde på andre tider efter nærmere aftale. 

 

Man skal møde i firmaet kl. 7.30 hvis man ikke har en anden aftale. 

 

Hver mandag morgen kl. 7.00-7.30 er der morgenbrød i firmaet til alle der har 

lyst til at deltage. 

 

Hvis der køres før arbejdstids slut, eller frokostpausen ”springes over” skal det 

meddeles firmaet. 

 

 

Særlige dage 
 

Firmaet holder lukket følgende dage: 

1. maj 

Grundlovsdag  

Juleaftensdag 

 

Kontoret åbent til kl. 12.00 på følgende dage: 

Grundlovsdag 

1. Maj 

Nytårsaftensdag 
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WPA 
 

WPA – Wireless Pocket Aplication er et nyt værktøj som firmaet har indført i 

slutningen af 2011. 

WPA er en program hvorved montøren modtager sine arbejdssedler digitalt og 

kontoret har et større overblik over opgaverne. 

I første omgang er 10 medarbejdere startet op, men på sigt er hensigten at alle 

medarbejdere, hvor det er relevant, skal bruge WPA. 

 

Det er vigtigt at understrege at WPA brugerne begrænser sig til deres egen profil 

og ikke under nogen omstændigheder logger på andres, dette vil medføre en 

skriftlig advarsel. 

 

 

Arbejdstøj 
 

Alle medarbejdere får et antal point til rådighed pr. år og kan disponere over dem 

indenfor visse rammer. 

Det betyder at man principielt kan bestille T-shirts og shorts for alle sine point, 

dog skal man være opmærksom på at have point tilbage til vintertøj når tiden 

kommer til det. 

 

Det samlede antal point er 2400 pr. person pr. år. 

 

Perioden løber fra 01/07-30/06, POINTS KAN IKKE OVERFØRES. 

 

I vil få udleveret en liste over det tøj der er muligt at bestille, ud for hver 

beklædningsgenstand vil der være anført hvor mange point denne koster. 

Bestillingssedler vil være at finde på hjemmesiden samt ved henvendelse på 

kontoret. 

Der bestilles tøj hver første onsdag i måneden. 

 

Sikkerhedssko: 

Sikkerhedssko skal bestilles på blanket ligesom arbejdstøjet. 

Sikkerhedsfodtøj er ikke en del af pointsystemet men bliver udleveret efter 

gældende lovgivning. 
 

Sikkerhedssko bliver udleveret til alle ved ansættelse og bliver byttet efter 

behov. 
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Regntøj, gummistøvler samt termodragt udlånes fra firmaet efter behov. 

 

Man forpligter sig til at vaske og vedligeholde arbejdstøj så man altid 

fremstår velsoigneret og velklædt. 
 

 

Arrangementer 
 

Da alt ikke består af arbejde, vil firmaet arrangere nogle hyggelige dage om året. 

 

En Lørdag i juni – September. 

Afholdes der skovtur, som firmaets festudvalg planlægger datoen for. 

 

2. fredag i december holdes der julefrokost og her er det ligeledes festudvalget 

der står for arrangementet. 

 

Sidste arbejdsdag inden jul vil der være gløgg og æbleskiver. 

 

Sidste arbejdsdag i året vil firmaet servere et glas champagne. 

 

Når vore lærlinge udlæres vil der, den følgende fredag eftermiddag, være en let 

anretning i firmaet. 
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Diæter 
 

Ved overarbejde udbetales diæter hvis normale spisetider overskrides, dog kan 

der max udbetales 3x diæt i alt kr. 182,00 pr. døgn og arbejdet skal vare min. 6 

timer. 
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Bil politik 
 

o Der må ikke køres privat i firmabilen. 

o Du har ansvaret for, at bilen bliver serviceret ifølge bilen 

serviceintervaller. 

o Service bestilles hos Henning eller Finn. 

o Du får udleveret et tankkort til Q8, som du er ansvarlig for, kortet bedes 

opbevaret, så det ikke kommer uvedkommende i hænde. Kortet må kun 

benyttes i forbindelse med firmabilen. 

o Du overtager en ren firmabil, vi forventer, at du sørger for, at holde den 

passende rengjort, både indvendigt og udvendigt. 

o Overtages en ikke rengjort firmabil, meddeles dette til kontoret samme 

dag. 

o Oprydning i bilen er en del af det arbejde, vi udfører for vore kunder, 

derfor er oprydning, returnering af varer til lager, opfyldning af bil samt 

fjernelse af affald, lige så vigtigt som oprydning hos kunden og gør at man 

kan overskue arbejdspladsen. 

o Det forventes at du vasker din bil én gang pr. måned, vask kan købes på 

tankkort. 

o Tænk over hvordan du kører og parkerer når kører i firmabilen og har 

firmaets reklamer på bilen. 

o Er du uheldig at lave en skade på firmabilen eller andres ejendom, skal det 

straks meddeles til kontoret  

o Fartbøder og parkeringsbøder er for egen regning. 

o Rygning i bilerne er strengt forbudt. 
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Der indføres skærpet kontrol med firmabiler fra juni 2007 med henblik på at 

begrænse misbrug og sort arbejde. 

På opfordring af SKAT bedes du gennemlæse nedenstående information 

__________________________ 

Som medarbejder i PH-EL ApS er du bekendt med, at varebil, som firmaet har 

stillet til rådighed, ikke må benyttes privat, og at overtrædelse af dette forbud 

kan medføre afskedigelse. Som medarbejder gøres du endvidere bekendt med, at 

privat kørsel i varebilen, kan medføre, at SKAT pålægger medarbejderen skat af 

fri bil i op til 3 år tilbage, og at denne skat er arbejdsgiver uvedkommende. Du 

gøres endelig bekendt med, at privat kørsel i varevogn kan medføre tab for 

arbejdsgiver i form af tilbagebetaling af moms, betaling af bøde samt betaling af 

tillægsafgift. Privat kørsel i varevognen uden sammenhæng med arbejdets 

uførelse vil blive betragtet som en grov misligholdelse af ansættelseskontrakten, 

hvorfor arbejdsgiver i disse situationer forbeholder sig ret til evt. at kræve 

erstatning for tab i henhold til funktionærlovens § 4. 

 

Nedenstående attest skal underskrives ved ansættelse i PH-EL ApS. 

Erklæring vedr. anvendelse af varebil til og med 3 tons på gule nummerplader. 

Undertegnede medarbejder erklærer sig hermed indforstået med, at den af vort 

firma udleverede bil udelukkende må anvendes i forbindelse med virksomhedens 

erhvervsmæssige aktiviteter. 

Bilen må på intet tidspunkt anvendes til private formål uden tilknytning til de 

erhvervsmæssige aktiviteter. 

Dato:_____________________ 

Arbejdstager_______________________ 

Underskrift:______________________________ 

En tilsidesættelse af ovenstående erklæring kan få ansættelsesmæssige 

konsekvenser, ligesom det kan medføre erstatningsansvar efter 

erstatningsansvarslovens regler. 
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Firmaklub 
 

PH-El’s firmaklub er oprettet i samarbejde med Dansk El-Forbund’s 

Københavnske afdeling i Tikøbsgade og har følgende bestyrelse: 

 

Tillidsmand:   Kim Rosenstrøm 27222812 

Kasserer:    Klaus Karlsen 27222825 

Sikkerhedsrepræsentant:  Klaus Karlsen 27222825 

 

Tillidsmanden vil efter behov indkalde til klubmøde i Tikøbsgade 9. 

Der kan efter behov og afstemning, nedsættes et udvalg til af udføre specifikke 

arbejdsopgaver, (f. eks. fest-/opmålings eller undersøgelsesudvalg m. v). 

 

PH-EL ser gerne at alle montører og lærlinge er medlem i PH-El’s firmaklub. 

For at være medlem PH-El’s firmaklub skal man være medlem af Dansk El-

Forbund’s Københavnske afdeling. 

Klubkontingentet for montører og lærlinge er pt. 50,00 pr. måned. Pengene vil 

automatisk blive trukket over fagforeningskontingentet. 

Tjekkes af Kim Rosenstrøm. 

 

For mere information om klubben hos din tillidsmand. 
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 Formandstillæg 
 

Der kan ydes tillæg til den normale timelønsats på kr. 10,00 ved et stykke 

arbejde hvor der er 4 montører eller mere og udgør 3 ugers arbejde, med mindre 

der er lavet andre aftaler. 

Tillægget skal aftales med den overmontør der står for opgaven og tillægget skal 

påføres ugesedlen. 

 

Formandstillæg skal dække: 

 

1. Planlægning af montørernes arbejdsdag 

2. Bestilling af materialer 

3. Modtagelse af materialer  

4. Modtagelse/ videregivelse af beskeder fra mester/overmontør, ingeniør, 

arkitekt eller anden tilsynsførende. 

5. Ansvar for pladsens daglige drift. 
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Kurser 
 

Hver medarbejder kan efter 1 års ansættelse deltage i 2 stk. relevante 

efteruddannelseskurser om året.  

Når man har fundet det kursus som man ønsker at deltage i, skal man først 

undersøge hvornår man kan få plads.  

Derefter sendes en kursusansøgning gennem din personlige IKA til godkendelse. 

Firmaet skal godkende kurset for at medarbejderen opretholder fuld løn. 

 

Firmaet kan godt give afslag hvis der er ekstra travlt eller der er mange tilmeldt 

det samme kursus. 

Der bliver udbetalt firmaets normale daglønsats under et kursus, såfremt man har 

været ansat i et år, ligeledes bliver tilmeldingsgebyret refunderet. 

Firmabil må ikke benyttes som transportmiddel til kursussted. 

 

Tilskudsblanketter skal udfyldes og afleveres til kontoret. 
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Lærlinge 
 

Alle henvendelser vedr. lærekontrakter, skole mv. sker til kontoret.  

 

Ved sygdom i skoleperioder skal dette meddeles til både skolen og 

virksomheden senest kl. 9:00 på første fraværsdag. Sker dette ikke vil fraværet 

blive registreret som ulovligt og der ydes derfor ikke AER tilskud. Raskmelding 

meddeles ligeledes til kontoret. 

 

Fraværsoversigter fremsendes virksomheden og disse vil blive taget i betragtning 

i forbindelse med årlige samtaler. 

 

Summemøder: 

Hver 3-4 måned afholdes summemøder for lærlinge, møderne omhandler det 

daglige arbejde samt eventuelle problemstillinger, der måtte dukke op.  

Samtidig vil der være mulighed, for at få talt om eventuelle arrangementer for 

lærlingegruppen. 
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Lokalaftale 

Løn 
 

Lønudbetalingen sker hver anden torsdag ved overførsel til bank. Lønsedlen 

bliver sendt hjem til dig den torsdag du får løn. 

Da vi kører vores eget lønsystem, kan der godt stå en besked påtrykt lønsedlen. 

Skattekortet skal afleveres til firmaet når du modtager eller ændrer det. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Grundløn kr. 165,- 

 

 

 

 

 

Produktionsbonus kr. 15,- 

Ferieberettiget 

 

 

 

1 (trin) kr. 7,- 

2 (trin) kr. 6,- 

3 (trin) kr. 5,- 

4 (trin) kr. 5,- 

 

Tillæg, Slump akkord 

 

 

 

 

Efter vurdering 

 

 

 

 

Timesatser for lærlinge 

Vi henviser til DEF’s hjemmeside. 

Fleksibelt 

personligt 

tillæg 

Ferieberettiget 

 

Ekstraordinært 

tillæg, gælder 

kun lærlinge 

(bagud betalt) 

kr. 180,- 
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Materialebestilling 
 

Bestilling af materialer SKAL foregå via firmaet. 

Skal du bruge materialerne den efterfølgende dag skal din bestilling være afgivet 

senest kl. 14.00. 

 

Returnering: 

Når et arbejde er færdig skal overskydende materialerne omgående returneres til 

firmaet samt noteres på rapporten. 

 

Spild: 

Du skal kun bestille de materialer som der skal bruges. 

Vær omhyggelig med opmåling og optælling af materialer inden bestilling. 

Normalt tages materialer ikke retur, og da kun mod betaling og i ubeskadiget 

emballage. 

Har du bestilt for meget eller forkert eller har leverandøren leveret forkert, skal 

materialerne straks returneres, for mindst muligt svind. 

Materialer er kostbare, så undgå derfor materialespild. 

 

Hvis du skal bruge/bestille lyskilder til en sag skal der oprettes en 

selvstændig ordre da disse leveres direkte fra grossisten. 
 

Firmalager 
 

Først og fremmest skal det understreges at lageret benyttes af alle medarbejdere 

og skal derfor holdes ryddeligt. Efterlad ikke affald og ryd op og på plads efter 

brug. 

 

PH-EL benytter værktøjsprogrammet Toolcard til at håndtere fællesværktøjet og 

stiger. Det betyder at alle montører skal sørge for at få scannet værktøj ind/ud så 

der kan holdes styr på hvor værktøjet befinder sig og så der laves regelmæssige 

eftersyn i henhold til SKS bestemmelserne.  

Hvis værktøjet overdrages til en anden montør ringes der og gives besked til 

kontoret, hvorefter oplysningerne ændres på Toolcards onlineside. 

Det er samtidig muligt for montørerne at holde øje med hvor værktøjet befinder 

sig på Toolcards hjemmeside, kontakt kontoret for at få en adgangskode. 
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Opsigelse/fratrædelse 
 

Afskedigelsen skal ske skriftligt og indenfor normal arbejdstid og i øvrigt følges 

den gældende overenskomst. 

Ved genansættelse inden for 6 mdr. opretholdes ancienniteten. 

 

Værktøj, mobiltelefon, nøgler, ugesedler osv. afleveres sidste arbejdsdag i 

firmaet, hvor arbejdskort udleveres. 

 

Vi har følgende opsigelsesvarsler i henhold til overenskomsten: 

 

½ års ansættelse 5 dage  

2 års ansættelse 15 dage 

5 års ansættelse 20 dage 

8 års ansættelse 25 dage 

 

Ved egen opsigelse er der følgende opsigelses frist: 

 

½ års ansættelse  2 dage 

2 års ansættelse 5 dage  

5 års ansættelse 10 dage  
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Personalekøb 
 

Ved køb af materialer til eget forbrug, skal der oprettes en ordre. 

Ordrenummeret skal oplyses ved bestilling således at det kommer på 

følgesedlen. 

 

Alle køb afregnes kontant når faktura forlægger, ellers trækkes hele beløbet 

ved først kommende lønudbetaling. 

Der er en dankortautomat i firmaet til betaling af eventuelle køb. 

Materialekøb er til nettopris. 

Ved tilbudsvarer eller særlig rabataftale skal dette oplyses firmaet med det 

samme. 

 

Der må ikke fjernes noget fra kunder/arbejdsplads uden foregående aftale med 

kunden samt kontoret. 

 

Rygepolitik 
 

 

Det er forbudt at ryge indendørs, askebægre er ophængt på gavlene og bedes 

benyttet. 

Det er ikke tilladt at ryge i firmabilerne. 

Rygning indendørs eller i firmabiler medfører, at der indkaldes til samtale. 



PH-EL Firmahåndbog 
 

 

Side 18 af 23                                                                                                                                                  

 

 

Sikkerhed 
 

Skade: 

Ved tilskadekomst på arbejdspladsen RING 1 1 2. 

 

Ansvar: 

Direktøren har det objektive ansvar, dvs. at han som arbejdsgiver ifølge lov om 

arbejdsmiljø har ansvar for indretning af arbejdssted, tilrettelæggelse af 

arbejdsprocesser og at medarbejderne er behørigt værnet mod ulykker og 

sundhedsfare. 

 

Det påhviler hver enkelt medarbejder i firmaet at drage omsorg for at love og 

regler på det sikkerheds og miljømæssige område bliver overholdt. Dette skal 

ske, dels ved at rette eventuelle fejl og mangler selv, dels ved at rette 

henvendelse til sikkerhedsrepræsentanten eller arbejdslederen. 

Der udføres jævnligt APV (arbejdspladsvurdering), denne forefindes på kontoret 

samt på længerevarende projekter. 

På større pladser med over 5 montører skal der vælges en sikkerhedsrepræsentant 

samt en plads-APV. 

 

Det er medarbejderens ansvar at sørge for at blanketten ”Underretning af 

pårørende” til enhver tid er opdateret. Sedlen findes i personalemappen på 

kontoret, spørg på kontoret, hvis du ønsker at opdatere oplysningerne. 

 

Uddannelse og information: 

Arbejdsleder og sikkerhedsrepræsentanter skal gennemgå arbejdsmarkedsmiljø 

kursus. 

 

Sikkerhedsudvalg: 

Sikkerhedsudvalget består af følgende: 

Direktør:   Henning Niemann 

Firmarepræsentant:  Jim Nielsen 

Medarbejderrepræsentant: Claus Lindberg 

 

Sikkerhed er ikke noget man får,  

men noget man er med til at skabe!  
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Sygdom 
 

I tilfælde af sygdom skal dette meddeles firmaet senest kl. 08.00 på første 

fraværsdag. Raskmelding skal ske til firmaet så hurtigt som muligt. 

I henhold til lov om sygedagpenge, udbetales der sygedagpenge fra første hele 

fraværsdag. 

Medarbejdere der er begyndt arbejdet, men må gå hjem grundet sygdom, betales 

sygedagpenge fra første sygefraværstime, dog tidligst fra det tidspunkt hvor 

kontoret modtager sygemeldingen. 

Sygedagpenge aflønnes jf. løntrin, se firmaets lokalaftale. 

 Bliver man langtidssyg, dvs. mere end 6 uger, fastholdes firmaets normale 

daglønsats, betinget at man har været ansat i over et år. Mindre end et år jf. 

overenskomsten. 

Lærlinge vil modtage firmaets normale daglønsats for lærlinge under sygdom. 

Der indkaldes til samtale i firmaet ved gentaget sygdom, (efter vurdering). 

Barn syg jf. overenskomst. Dog aflønnes man efter gældende løntrin. 

 

Sundhedsordning. 

Firmaet tilbyder en Sundhedsforsikring fra TRYG. 

Montører har ligeledes mulighed for at benytte Sundhedsordning gennem 

Pension Danmark, begge skal forebygge nedslidning og andre problemer med 

bevægeapparatet, samt forkorte sygdomsperioder. 

Sundhedsforsikringen og Sundhedsordningen dækker diverse behandlinger af 

større og mindre art. 

Kontakt kontoret for yderligere oplysninger eller går ind på 

www.pension.dk/sundhed samt www.tryg.dk og læs nærmere. 

http://www.pension.dk/sundhed
http://www.tryg.dk/
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Telefon 
 

Alle medarbejdere får udleveret en mobiltelefon, som ejes og vedligeholdes af 

firmaet. Der fastsættes et beløb til samtaler, som firmaet betaler pr. måned for 

hver mand. Alt derudover trækkes ved næste lønudbetaling. 

Ved eventuel brug af egen telefon vil ingen udgifter kunne pålægges firmaet, ej 

heller ved slid, defekter, bortkomst eller lignende.  

Da alle medarbejdere får udleveret en firmatelefon, skal private telefoner ikke 

medbringes på arbejde. 
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Kontakt 
 

PH-El ApS, Århusgade 126 A, 2100 København Ø  
 

 

Telefontid 

 
Mandag   kl. 7.30 - 16.00 

Tirsdag  kl. 7.30 - 16.00 

Onsdag - fredag kl. 7.30 - 15.00 

 

Telefax   39 16 31 41  

Døgnvagt  39 16 31 31 

 

Webadresse  www.ph-el.dk 

 

Firmamail  ph@ph-el.dk 

 

Henning Niemann  hn@ph-el.dk  

 

Anders Gibsholm ag@ph-el.dk  

 

Jim Nielsen  jn@ph-el.dk  

 

Marianne Juncker mj@ph-el.dk  

 

Camilla Brøns cb@ph-el.dk 

 

 
 

 

http://www.ph-el.dk/
mailto:ph@ph-el.dk
mailto:hn@ph-el.dk
mailto:ag@ph-el.dk
mailto:jn@ph-el.dk
mailto:mj@ph-el.dk
mailto:cb@ph-el.dk
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Ugesedler 
 

Ugesedlen for den forgangne uge skal afleveres med navn, lønnummer, dato, 

arbejdssted, ordrenummer, timer, gerne fredag, dog senest mandag morgen  

kl. 7:30. 

 

Ugesedlen kan sendes enten fra hjemmesiden, pr. mail på ph@ph-el.dk eller i 

papirform.  

Det er vigtigt at den udfyldes med kuglepen i blå eller sort. Den må ikke 

udfyldes med rød da det bruges til at rette fra kontorets side.  

 

Der skal altid afleveres, også ved f.eks. ferie, skole, kursus, sygdom samt 

afspadsering. 

 

 

Ugesedlen udfyldes med let læselig skrift, - giv dig god tid til at udfylde den,  

 

 

Ugesedler modtages gerne på mail ph@ph-el.dk  

Blanketter findes på hjemmesiden www.ph-el.dk.  
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Velfærdsfaciliteter 
 

Hvis arbejdsopgaven på arbejdsstedet har en varighed på 3 dage eller mere, skal 

der etableres velfærdsfaciliteter til de ansatte. Ved velfærdsfaciliteter skal der 

under arbejdet være adgang til toilet, særskilt spiserum, håndvask med rindende 

koldt og varmt vand, omklædningsrum og brusebad. 

 

Velfærdsfaciliteterne skal have følgende specifikationer: 

 

 Spiserummet skal have et gulvareal på mindst 1m
2
 pr. person og et tillæg på 

1m
2
 til det samlede gulvareal. 

 Spiserum skal være forsynet med køleskab og mulighed for opvarmning af 

mad, vand til kaffe og lignende. 

 Spiserummet skal være forsynet med 2 aftræksventiler 

 Vinduesarealet skal udgøre mindst 10 % af gulvarealet 

 Mindst 1 vindue skal kunne åbnes. 

 Vinduerne skal være forsynede med solafskærmning. 

 Omklædningsrum skal have et gulvareal på mindst 1m
2
 pr. person + det 

arealkrav, der stilles til vaske og brusefaciliteter. 

 Omklædningsrum skal være forsynet med aftræksventil. 

 Omklædningsrum skal være forsynet med 2 skabe pr. person. Skabene skal 

være aflåselige, forsynet med hylder og aftræk til det fri. 

 I forbindelse med skabene skal der være anbragt en bænk. 

 Arbejdstøj skal kunne tørres i tørreskab eller lignende. 

 Der skal være adgang direkte fra omklædningsrum til vaske og bruse 

faciliteter. 

 Brusebade skal være forsynet med varmt og koldt vand. 

 Toiletter skal være forsynet med vandudskyl og tilsluttet kloak, eller samme 

hygiejniske standart som toilet med vandudskyl. 

 Alle vægge og gulv skal være af let afvaskelige materialer 

 Loftshøjden i rummene skal være mindst 2,1 m. 

 Rummene skal være ventilerede, belyste, isolerede samt kunne opvarmes. 

 

 
 


