ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD
Ondergetekenden:
(naam)
gevestigd te

(adres)

hierna te noemen de werkgever, en
(naam)
wonende te

(adres)

geboren op

te

hierna te noemen de werknemer, verklaren de volgende arbeidsovereenkomst te hebben gesloten:

Artikel 1 Aard van de overeenkomst
Werknemer treedt met ingang van

voor onbepaalde tijd in dienst van werkgever in de functie van

, met dien verstande dat de arbeidsovereenkomst in ieder geval eindigt zonder dat opzegging is vereist
bij het bereiken door de werknemer van de pensioengerechtigde leeftijd (conform art. 3 lid 3.c van de cao reisbranche), waarbij
opzegging vereist is. De plaats van tewerkstelling is
Artikel 2 Proeftijd
Bij het aangaan van deze overeenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste twee
maanden. Werkgever en werknemer komen komen een proeftijd overeen van
Gedurende deze periode, die loopt van

maand(en).

t/m

, kunnen werkgever en

werknemer deze arbeidsovereenkomst met ingang van elke dag beëindigen.
Artikel 3 Opzegtermijn
Na de proeftijd kunnen werkgever en werknemer deze arbeidsovereenkomst door opzegging beëindigen met inachtneming van een
opzegtermijn van twee maanden, conform hetgeen bepaald in art. 3 lid 2 van de cao reisbranche.
Het einde van deze arbeidsovereenkomst dient samen te vallen met het einde van de betalingsperiode.
Artikel 4 Salaris
Het salaris bedraagt €

,

bruto per maand en is gebaseerd op salarisschaal

Artikel 5 Werktijden
Keuze 1:
De arbeidstijd bedraagt ... uur per week. Voor de werknemer gelden de volgende werktijden:
dag van

tot

uur;

dag van

tot

uur;

enz.
Keuze 2:
De arbeidstijd bedraagt
(variabele) werktijdregeling.

uur per week. Voor de werknemer geldt de in de onderneming van toepassing zijnde

Artikel 6 Vakantie
De werknemer heeft recht op

dagen vakantie met behoud van salaris.

Artikel 7 Pensioen
De werknemer is verplicht deel te nemen aan de pensioenregeling volgens het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche
(pensioenfonds PGB).
Artikel 8 Cao
Op deze arbeidsovereenkomst is de cao voor de reisbranche van toepassing.

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te

Werkgever:

Werknemer:

d.d.

-
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