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TIL MEDLEMMERNE

1.1 LØNOVERSIGT
Marts 2017

Lønninger m. v. - fra og med 1. marts 2017 - på fjerkræproduktion (rugerier)
Lønninger for perioden 1. marts 2017 til 28. februar 2018
Arbejdstid
Den normale arbejdstid 37 timer pr. uge.
Timeløn
A. Timelønnen for arbejdere med mindre end 1 års praktik inden for fjerkræproduktion
Generelt funktionstillæg
I alt
B. Timeløn for arbejdere med 1 års praktik inden for fjerkræproduktion
Generelt funktionstillæg
I alt
C. Arbejdere, der bestyrer en afdeling, og stedfortrædere aflønnes som gruppe B + tillæg efter
aftale
Tillæg til faglærte og arbejdere sidestillet hermed
Til faglærte arbejdere ydes et tillæg til samtlige arbejdstimer (inkl. overarbejdstimer)
Anciennitetstillæg
Til arbejdere med et års uafbrudt beskæftigelse ydes et anciennitetstillæg på
Ungarbejdere
17 årige (75%)
16 årige (65%)
15 årige (50%)
Forskudt arbejdstid
Forskydningstillæg fra kl. 18 til kl. 22
Forskydningstillæg fra kl. 22 til kl. 06
A-gruppen
Overarbejdsbetaling
169,49
For 1. og 2. time efter normal daglig arbejdstids ophør (+30%)
7,20
Generelt funktionstillæg
176,69
I alt
195,57
For 3. time efter normal daglig arbejdstids ophør (+50%)
7,20
Generelt funktionstillæg
202,77
I alt
260,76
Der efter og for søn- og helligdage (+100%)
7,20
Generelt funktionstillæg
267,96
I alt
Rådighedsvagt
For rådighedsvagt uden for normal arbejdstid ydes følgende beløb:
Hverdage
Søn- og helligdage samt fridage
Ved tilkaldt ydes overtidsbetaling begyndende med de laveste satser i stedet for rådighedstillæg
Pensionsbidrag
Bidraget til arbejdsmarkedspension (PensionDanmark) udgør i alt 12,99%. Arbejdsgiveren betaler 2/3
og medarbejderen 1/3 af pensionsbidraget.
Søgnehelligdags-fridagsgodtgørelse inkl.. bidrag til fritvalgskonto
SH-fridagsgodtgørelse og bidrag til fritvalgskonto udgør 8,75% af den ferieberettigede løn samt løn
under sygdom/tilskadekomst. Heraf udgør bidrag til fritvalgskonto 2%.
Forskudsbeløb (udbetaling på SH-/fridage)
- voksne
- ungarbejdere og timelønnede elever

kr. pr. time
130,38
7,20
137,58
133,62
7,20
140,82

kr. pr. time
4,50
kr. pr. uge
45,31
kr. pr. time
97,79
84,75
65,19
25,01
50,37
B-gruppen
173,71
7,20
180,91
200,43
7,20
207,63
267,24
7,20
274,44
kr. pr. time
25,62
35,50

kr. pr. dag
825,00
450,00

