
 
 

 

 
 

Ansættelsesaftale 

Deltidsansættelse 
 

 

Denne ansættelsesaftale er indgået mellem 

 

Fulde navn:         

Gade:          

Postnummer og by:        

CPR-nummer/id-nummer:        

 

(“Medarbejderen”) 

 

og 

 

Virksomhedens navn:        

Gade:          

Postnummer og by:        

CVR-nummer:      

 

(“Virksomheden”) 

 

1. Ansættelse 

 

1.1 Medarbejderen deltidsansættes som       på 

Projektnavn:         

og journalnummer:      

 

1.2 Medarbejderen udfører følgende arbejdsopgaver (ikke nødvendigvis udtømmende liste):  

1.2.1 …        

1.2.2 …         

1.2.3 …        

1.2.4 …        

1.2.5 …        

 

Hvis medarbejderen er deltidsansat på andre projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden, Socialfonden 

eller fra de decentrale erhvervsfremmemider, herunder turismemidler, bedes dette opgivet nedenfor med 

angivelse af ansættelsesprocent. Bemærk, at den fulde arbejdstid for en medarbejder, herunder øvrige op-

gaver og projekter, ikke må overstige 100 %.  

 



 
 

1.3  

1.3.1 Projektnavn:     ________________________   
Journalnummer:      

Ansættelsesprocent:  %  

 

1.3.2 Projektnavn:         

Journalnummer:      

Ansættelsesprocent:  % 

 

1.3.3 Projektnavn:     ________________________  

Journalnummer:      

Ansættelsesprocent:  % 

 

2. Arbejdstid 

 

2.1 Medarbejderens ugentlige ansættelsesprocent udgør   % af medarbejderens samlede ar-

bejdstid på   timer. 

 

 

3. Løn 

 

3.1 Medarbejderens fulde pensionsgivende løn udgør kr.       pr. måned inkl. projektrelevante 

tillæg. 

 

3.2 Det beløb, der kan medtages i projektregnskabet, skal dokumenteres efter de gældende regler.  

 

 

4. Varighed 

 

4.1 Ansættelsesforholdet begynder den  _______ __ (dd.mm.åååå). 

 

4.2 Ansættelsesforholdet er tidsbegrænset og ophører den  _______ __ (dd.mm.åååå/ved 

projektets ophør). 

 

 

Medarbejderen   Virksomheden 

 

 

 

Dato:     Dato:    

Underskrivers fulde navn:    Underskrivers fulde navn:    

        

    Titel:     
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