PERSONALHANDBOK

Vi vill inte bli störst, bara bäst.

PERSONALHANDBOK

Innehåll
KFX HR-partner

STOLTHET
OMTANKE
ENGAGEMANG
KFX har tre värdeord – stolthet, omtanke och engagemang. Utifrån våra värdeord skapar vi en gemensam
värdegrund som hela tiden växer och utvecklas med alla som jobbar hos och med oss. De talar också om för dig
vad KFX står för och tydliggör vår ambition att vara branschens bästa HR-partner och arbetsgivare.
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Varmt välkommen till KFX
– din personliga HR-partner
Vi är väldigt glada över att få välkomna dig som ny kollega hos oss på KFX!
Du kommer att lära känna många nya människor och arbetsplatser.
De erfarenheter och kontakter du skaffar dig under din tid som konsult
hos oss på KFX kommer du att ha stor nytta av under din fortsatta karriär.
Jag grundade KFX för mer än 30 år sedan. Det har varit, och är, en fantastisk
resa. En resa som du nu blir en viktig del av. Vår framgång bygger framförallt
på ditt och övriga medarbetares fina engagemang. Hos oss är du en viktig
och uppskattad person. Inte bara som anställd och som kollega, utan även
som ambassadör hos våra kunder.
Ledorden för vår verksamhet är stolthet, omtanke & engagemang. Ute på
uppdrag representerar du inte enbart dig själv genom det arbete du utför.
Kunden bildar sig en uppfattning om företaget KFX genom dig. Därför
är det viktigt att du alltid har en positiv
inställning och gör ditt bästa i ditt arbete.
Här har vi samlat nyttig information som
du har glädje av som konsult på KFX.
Jag hoppas att du ska trivas hos oss och ser
fram emot att träffa dig ute hos våra kunder
och på någon av våra konsultträffar.

Peter Ericson, VD KFX
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”Det bästa med att jobba på KFX är känslan av att man
betyder något och ÄR någon. När man kliver in genom
dörrarna så ser ni en, och inte som en anställd utan som
den individ man är. Man behöver bara presentera sig en
gång, inte upprepa vem man är eller vad man gör, ni har
koll. Det gör att jag även har koll på er, vilka ni är som
jobbar på kontoret och vad jag representerar när jag är
ute på uppdrag”
Freja Nilsson, ambulerande konsult

KFX HR-partner
KFX är ett av landets äldsta bemannings- och rekryteringsföretag. Vi är en
trygg HR-partner som än idag leds av samma entreprenör som grundade
företaget för mer än 30 år sedan.
Vårt fokus är alltid att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och
personal. Det kräver att vi är lyhörda och ständigt anpassar oss. Idag är
vi drygt 500 medarbetare och har regionala kontor runt om i landet. Vi
rekryterar och bemannar med personal till alla branscher och nivåer för
både små och stora företag.
Vi lyssnar på våra anställda, på varandra och på våra kunder. Stolthet,
omtanke och engagemang. Dessa tre ord är våra värdeord och deras
innebörd ska genomsyra hela vår verksamhet.
Vår personal är vår främsta resurs och därför är KFX mycket måna om
att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en
viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är ett
bemanningsföretag som värnar om den personliga kontakten med alla våra
konsulter.
I den här personalhandboken finns information om din anställning och
vilka förväntningar vi har på dig som konsult.
FRÅGOR?

På vår hemsida hittar du
KFX-portalen. Här har vi
samlat allt som rör din
anställning hos oss.
www.kfx.se
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Vår affärsidé
Vi ska vara det flexibla och ansedda bemannings- och rekryteringsföretaget.
Målsättningen med vår verksamhet är att leverera unikt kundanpassade
tjänster av högsta kvalitet.
Vårt innovativa tänkande och pålitliga erfarenhet ska stå till varje kunds
förfogande. KFX kommer alltid att vara ett fristående och oberoende företag.
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Auktorisation

KFX Management

KFX Skandinavien AB med dotterbolag är auktoriserade av arbetsgivar- och
branschorganisationen Kompetensföretagen samt medlemmar i Svenskt
Näringsliv. Vi arbetar i enlighet med de kollektivavtal som tecknats med
Unionen och LO.
De tio krav som KFX har uppfyllt för att få auktorisationen omfattar
bland annat ekonomisk granskning, etiska regler, kollektivavtal, allmänna
leveransvillkor, ansvarsförsäkring och jämställdhetsplan. Dessa etiska regler
innebär bland annat att vi bedömer människor enbart efter kompetens,
kunskap och färdigheter.
Alla auktoriserade bemanningsföretag kontrolleras årligen för att se att de
fortlöpande uppfyller auktorisationens krav. Det företag som inte klarar
granskningen utesluts som medlemmar.

En traditionell rekrytering av en högre tjänst kan ta lång tid och under en
utvecklingsfas eller oväntad förändring är det ofta en mer effektiv lösning
att använda tillfällig kompetens. Vårt affärsområde KFX Management
fokuserar på just det – en interimslösning med professionella konsulter
som med kort varsel kan stödja en ledning eller chef när det behövs.

BEMANNINGSBRANSCHEN

Det finns närmare 400 st
auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag i
Sverige. 12.5000 personer
jobbar på bemanningsföretag vid något tillfälle
under ett år.

Karriärvägledning

Dagens företagsstrukturer och personalbehov förändras snabbt. Vi hjälper
företag att placera om och ta tillvara kompetent personal som på grund av
omorganisation eller annan orsak blivit övertaliga.
KFX omställningsprogram, som vi valt att kalla Karriärvägledning, är
intensivt, utvecklande och skräddarsys efter individen. Under programmet
utrustas deltagaren med de redskap som krävs för att med tillförsikt och
framgång gå vidare i arbetslivet.

Läs mer om auktoriseringen:
www.kompetensforetagen.se

Utöver att vara auktoriserade inom bemanning och rekrytering är KFX
även auktoriserade inom omställning. Omställning innebär att vi hjälper
människor att hitta nya vägar i sin karriär då de, av en eller annan anledning,
förlorat sitt arbete.

Organisation
KFX verksamhet är organiserad i ett antal olika bolag. Som konsult är
du anställd i något av dotterbolagen (KFX Stockholm, KFX Göteborg,
KFX Syd eller KFX Nord). Dessa bolag ansvarar för rekryterings- och
bemanningsverksamheten inom sina respektive regioner. På dotterbolagen
arbetar förutom konsulter även stationär personal som regionchefer,
rekryterare, bemannings - och konsultchefer samt utbildningsansvarig.

Våra affärsområden
Bemanning

Varje dag bidrar våra drygt 500 duktiga konsulter till framgångarna för våra
kundföretag. Vi hyr ut personal på alla nivåer för både kortare och längre
uppdrag.
KFX bemannar inom reception/växel, administration, marknad, HR,
försäljning, ekonomi, IT och många andra tjänsteområden. Självklart
anpassas tjänsteutbudet efter våra kunders önskemål.

Rekrytering

KFX har utvecklat en gedigen och väl beprövad rekryteringsprocess med ett
stort utbud av tester och bakgrundskontroller. Vi rekryterar personal till alla
branscher och nivåer för både små och stora företag.
Oavsett om man väljer att rekrytera eller bemanna är valet av nya
medarbetare ett av de viktigaste besluten ett företag eller en organisation
kan ta. Rätt person på rätt plats ger en energiinjektion, skapar ett positivt
arbetsklimat och genererar nya affärsmöjligheter.

Entreprenad

Praktiskt innebär entreprenaden att kunden låter skötseln av till exempel
en reception, internservice eller en ekonomiavdelning övergå till oss. Vi
ansvarar sedan för funktionen och driver den i enlighet med kundens
önskemål. Vi driver ett stort antal entreprenader inom framförallt
reception, växel och internservice.
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Moderbolaget heter KFX Skandinavien AB. Härifrån samordnas
verksamheten och här finns företagsledningen med stabsfunktioner som
VD, HR, marknad, IT, försäljning och ekonomi.

DYGNET-RUNT-JOUR

KFX har en unik jour som
är bemannad dygnet
runt. Det innebär att våra
kunder kan nå oss när som
helst, året om, för att vi
akut ska kunna lösa deras
personalbehov.

KFX Skandinavien AB

KFX
Stockholm AB
Stockholm

KFX
Göteborg AB
Göteborg

KFX
Syd AB
Malmö

KFX
Nord AB
Sundsvall

KFX Umeå

KFX Västerås
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Din anställning
Att KFX HR-partner med dotterbolag är auktoriserade av Kompetensföretagen innebär en trygghet för dig som anställd. Auktorisationen utgör
en garanti för att KFX är en arbetsgivare som följer gällande lagar och regler
samt att du omfattas av alla de skydd och förmåner du har rätt till.

Kollektivavtal
KFX har kollektivavtal med Unionen, vilket innebär att vi tillämpar
bemanningsavtalet för tjänstemän mellan Kompetensföretagen och
Unionen. Vi har även kollektivavtal med LO, där vi tillämpar bemanningsavtalet mellan Kompetensföretagen och de olika arbetstagarförbunden
inom LO.

Arbetare eller tjänsteman
KFX är ett auktoriserat
bemanningsföretag

Vilket kollektivavtal du omfattas av beror på var du arbetar och vilka
arbetsuppgifter du har. Du kan vara antingen arbetare eller tjänsteman.
Några regler skiljer sig åt beroende på kollektivavtal men i de flesta fallen
är de samma. På ditt anställningsavtal kan du se vilket kollektivavtal du är
knuten till.
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Lön
LÖNEFRÅGOR

Frågor kring utbetald lön
besvaras av KFX ekonomiavdelning:
Tel: 060-15 47 00

Telefontid mellan den
25 och sista varje månad
kl. 08:00–12:00
E-post: ekonomi@kfx.se

OBS! Övriga lönefrågor
samt frågor om den årliga
lönerevisionen besvaras
av din konsultchef!

När du anställs ska du lämna in en preliminär skattsedel. Den kan du hämta
på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se. Om du har skattejämkning,
ska även den lämnas in. Innan jämkningsbesked kommit oss tillhanda, dras
skatt enligt gällande skattetabell.
Arbetsgivare gör skatteavdrag vid varje löneutbetalning. Hur mycket
skatteavdrag som görs beror på hur mycket bruttolön du har varje månad
då den avgör var i skattetabellen du hamnar.
Vid anställningen ska du även ange vilken bank du har, clearingnummer
och ditt eget kontonummer.
Lönesättningen är individuell och vid nyanställning sätts lönen utifrån
följande kriterier:
• Utbildning
• Erfarenhet
• Tjänst och arbetsuppgifter (hur kvalificerat arbetet är)
• Arbetsmarknaden (den lokala)
• Kollektivavtalet
• Övriga medarbetare

Ambulerande tjänsteman

Konsulter

Rörlig lön
Som ambulerande tjänsteman har du en rörlig lön. Även om du arbetar
heltid så kommer din lön att variera över året då månaderna har olika
många arbetsdagar, vissa månader har till exempel fler helgdagar än andra.
Det innebär att du kommer att tjäna mer vissa månader och lite mindre andra.

För att undvika missförstånd har branschen enats om att kalla uthyrda
medarbetare för konsulter. En konsult genomför oftast sitt uppdrag i
kundens egna lokaler och under kundens arbetsledning. Det handlar
vanligtvis om en extra och/eller tillfällig resurs i kundens ordinarie, eller
närliggande, verksamhet. Bemanningsföretaget har alltid arbetsgivaransvar
för konsulten. Längden på dina uppdrag kan variera mycket. Du kan vara
utbokad för endast en dag, några månader eller mer än ett år.

Helgdagar och röda dagar
Du får betalt för faktisk arbetad tid och därmed är helgdagar inte betalda
i enlighet med kollektivavtalet. Däremot kan du inte understiga din
garantilön oavsett antal helgdagar/röda dagar den aktuella månaden.

Våra olika anställningar
Ambulerande tjänsteman
Med ambulerande tjänsteman menas tjänsteman som anställts för att arbeta
på ett eller flera av våra kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och
arbetsuppgifter kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde.
Entreprenadpersonal
Med tjänsteman anställd på entreprenad menas den som har en fast
arbetsplats vid ett kundföretag där KFX driver en funktion.

ANSTÄLLNINGSFORMER

Som ambulerande tjänsteman har du en fast lönedel samt prestationslön.
Det innebär att du är garanterad en viss inkomst varje månad som är
oberoende av hur många timmar du är utbokad. Däremot är du inte
garanterad ett visst antal uthyrda timmar per månad.

•  Tillsvidareanställning
med provanställning
•  Tidsbegränsad
anställning

Student
För den som vill jobba extra som under sin studietid.
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Försäkringar & Pension

Så här räknar du ut din lön
Ambulerande
Den fasta delen (garantilönen) av din lön är baserad på 133 timmars arbete.
Efter 18 månaders sammanhängande (semestergrundande) anställningstid
baseras den fasta månadslönen på 150 timmars arbete.

FÖRMÅNSTAGARE

Prestationslön/timme för konsult med
UPP TILL 18 månaders anställning:
Din månadslön
133

MÅNADSLÖN

x 1,08 = Din prestationslön per h

Garantilön

Prestationslön/timme för konsult med
ÖVER 18 månaders anställning:
Din månadslön
150

x 1,16 = Din prestationslön per h

PRESTATIONSLÖN
Rörlig lön

Din lön påverkas av antalet timmar som du är utbokad, vilket i sin tur
påverkas av efterfrågan från kundföretagen.
Om du inte är tillgänglig eller tackar nej till uppdrag, dras den tid du skulle
varit utbokad av från din garanterade tid med motsvarande timmar per dag.

Förmånstagare till det
belopp som utbetalas
från din TGL-försäkring
är make/maka, barn,
barnbarn samt föräldrar
i nämnd ordning. Detta
innebär att du, om du har
en sambo som du vill ska
stå som förmånstagare,
måste fylla i ett förmånstagareförordnande.
Blanketten hittar du på
www.collectum.se under
’Blanketter och trycksaker’.

Som anställd hos KFX HR-partner eller något av våra dotterbolag omfattas
du av följande försäkringar: TFA, ITP samt TGL.
• Ålderspension		

• ITPK (K står för kompletterande)

• Sjukpension		

• Familjepension

• Delpension
TFA - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
TFA-försäkringen innebär att du är försäkrad för skada under arbetstid
samt vid färd till eller från arbetet.
ITP - Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän
ITP-planen omfattar:
ITP 1 - premiebestämd ålderspension för tjänstemän födda 1979 eller
senare, samt ITP 2 - förmånsbestämd ålderspension för tjänstemän födda
1978 eller tidigare.
Information om detta finner du i det utskick beträffande din framtida
pension, som du varje år får från pensionsmyndigheten. (Det orange
kuvertet).
TGL - Tjänstegrupplivförsäkring
TGL är en livförsäkring där ett engångsbelopp utbetalas vid dödsfall.

Entreprenadanställd

Flexpension

Som anställd på någon av våra entreprenader har du fast månadslön utan
prestationslön.

Flexpension i tjänsteföretag är en kompletterande pensionspremie som
arbetsgivaren betalar från den 1 november 2017. Avsättning till flexpension
utöver ITP sker enligt kollektivavtal och gäller anställda i åldrarna 25 till 65 år.

Student
Vid studentavtal har man timlön.

Löneutbetalning
Löneperioden är densamma som kalendermånaden. Din lön betalas ut den
25:e varje månad. Infaller den 25:e en lör-, sön- eller helgdag, betalas lönen
ut sista vardagen före denna helg.
Löneutbetalning sker månaden efter arbetad tid, d v s det du arbetat under
januari betalas ut den 25 februari.

Lönerevision

Lönerevision sker en gång per år, vanligtvis per den 1 maj enligt kollektivavtalet. Om du anställs efter den 1 november ingår du ej i nästa års
lönerevision.
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Förmåner

Friskvård

Som anställd hos KFX har du möjlighet att träna till rabatterat pris hos flera
av Sveriges största träningsanläggningar. Alla konsulter har rätt att ta ut ett
friskvårdsbidrag om max 1000 kronor/person och år. Den summa du kan
få ut baseras på hur många månader du arbetat. Bidraget är 83 kronor/månad
och betalas ut per kvartal.

Rikskortet

Som anställd har du rätt till förmånen Rikskortet. Rikskortet är en valfri
löneförmån och skickas hem till dig per post senast två veckor efter att din
arbetsgivare beställt ett kort åt dig.

Friskvårdsbidraget ger dig ett bidrag till aktiviteter som är godkända enligt
Skatteverkets regler (se www.skatteverket.se). Originalkvittot skickar du till
din konsultansvarige. Utbetalningen sker på nästkommande löneinsättning.

Rikskortet fungerar som ett vanligt betalkort och har ett månadsvärde
på 1680 kr och förmånsvärdet uppgår till 672 kr. Du väljer själv hur ofta
du vill att kortet ska laddas med pengar och som dras från din lön under
nästkommande månad. KFX subventionerar ditt kort månadsvis med 40 %
av värdet. Detta står specificerat på din lön som ”förmån för lunch” och
förmånsbeskattas. Du står själv för 60% av värdet, det vill säga 1008 kr per
månad om du väljer att ladda på kortet månadsvis.

Friskvård är viktigt för KFX och vi uppmuntrar alla anställda att motionera
och ta hand om sig. Vi har tecknat avtal med ett antal motionsanläggningar
där du som anställd kan träna till rabatterade priser. Listan uppdateras
kontinuerligt, besök gärna KFX-portalen för aktuella anläggningar.

Du anmäler önskan om rikskort till din konsultchef.

Kontakta din konsultchef om du vill söka friskvårdsbidraget eller känner
att du behöver mer information.

Spärra kort
Om du tappar bort ditt kort eller på något vis blir av med det är det viktigt att
du spärrar det omgående. Du kan spärra ditt kort via webben dygnet runt.

Terminalglasögon

Som anställd på KFX har du möjlighet att få terminalglasögon om en
synundersökning visar att du är i behov av det. Om du har problem
med din syn vid bildskärmsarbete i ditt dagliga arbete ska du kontakta
din konsultchef för att få en rekvisition för besök hos en optiker. Tid
för synundersökningen beställer du själv, KFX står för kostnaden för
synundersökningen. Om synundersökningen visar att du är i behov av
terminalglasögon har du rätt att beställa sådana. Kostnaden för undersökning
samt terminalglasögon kommer att debiteras KFX direkt av optikern.

Utbildning

Som ett led i vårt personalarbete och vår strävan att bli branschens bästa
arbetsgivare erbjuds KFX konsulter en utbildningspott på 700 kr när de
blivit tillsvidareanställda. Denna pott fylls därefter på med 500 kr var
sjätte månad. Vid frånvaro som föräldraledighet och sjukdom, tillgodogörs
120 dagar respektive 180 dagar som arbetad tid, då de dagarna är
semesterlönegrundande. Konsulten kan välja att spara sin utbildningspott
för att kunna gå en dyrare kurs vid senare tillfälle. I det fall konsulten
avslutar sin anställning hos KFX kan utbildningspotten inte tas ut i pengar.
Vi erbjuder våra konsulter möjligheten att göra ett bruttolöneavdrag för att
gå en dyrare kurs än summan av utbildningspotten.
KFX samarbetar med flera utbildningsföretag och utbildningspotten kan
spenderas på de kurser och utbildningar som våra samarbetspartners
erbjuder. Idag finns flera utbildningar inom ekonomi, juridik, data,
personlig utveckling och språk. Kontakta din konsultchef för mer
information.

För att KFX ska bekosta
terminalglasögon finns
det vissa regler som
måste följas:
• Du måste begära en
rekvisition hos din
konsultchef för besök
hos optiker.

• Du måste gå till en
optiker anvisad av oss.

• Överstiger kostnaden
för terminalglasögonens
bågar det belopp vi
överenskommit med
optikern, får du själv stå
för överskjutande belopp
och betala detta direkt
till optikern.

Samtliga kurser och utbildningar ska godkännas och bokas av respektive
konsultchef i samråd med regionchef.
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Ledighet & Frånvaro

Semesterdagar

Vid sjukdom ringer du
vår dygnet-runt-jour
SENAST kl.06:00!

Sjukfrånvaro

När du blir sjuk måste du anmäla det innan kl.06:00 så att vi snabbt kan
planera bemanningen. Detta gäller även vid anmälan om VAB. Det är också
viktigt att vi kan komma i kontakt med dig under sjukdagen/-dagarna ifall
din eventuella ersättare behöver särskild information för att kunna fullfölja
dina arbetsuppgifter.
Under din sjukfrånvaro måste du sjukanmäla dig varje dag samt friskanmäla
dig när du är på benen igen. Detta gäller oavsett om du inte är bokad eller
vet att du inte behöver någon ersättare på ditt aktuella uppdrag. Allt för att
vi ska kunna ge våra kunder den höga servicenivå KFX alltid står för.
Sjukfrånvaro längre än 7 kalenderdagar
Om din sjukfrånvaro varar i mer än sju kalenderdagar, måste du lämna in ett
läkarintyg. Intyget ska täcka tiden från och med den åttonde sjukdagen tills
du blir frisk. Vi måste ha intyget för att kunna betala ut din sjuklön. KFX har
rätt att begära in sjukintyg tidigare under sjukperioden. KFX har även rätt
att hänvisa till läkare.
Sjukfrånvaro längre än 14 dagar
Är din sjukfrånvaro längre än 14 kalenderdagar får du din sjukersättning
från Försäkringskassan. Vi gör då sjukanmälan till Försäkringskassan från
kontoret, men behöver naturligtvis även här en kopia på ditt läkarintyg.
Originalintyget skickar du in till Försäkringskassan tillsammans med den
blankett du får från dem efter att vi har anmält din sjukfrånvaro.

Sjuklön

Nya karensregler från den 1 januari 2019 innebär att den tidigare karensdagen
ersätts av ett karensavdrag. Karensavdraget beräknas inte längre per dag
utan på den period som är 20 procent av en normal arbetsvecka. Det är
sysselsättningsgraden i anställningsavtalet man utgår ifrån.

VÅRA JOURNUMMER
KFX Stockholm
08-663 99 00
KFX Västerås
08-663 99 00

Semesterlönen utgörs av den månadslön som är aktuell vid semestertillfället
samt semestertillägg. Semestertillägget för varje betald semesterdag är 0,8% av
den fasta månadslönen vid semestertillfället. Detta betalas ut vid ordinarie
löneutbetalning månaden efter att du tagit ut dina semesterdagar.

KFX Malmö
040-12 02 00
KFX Sundsvall
060-15 46 00
KFX Umeå
060-15 46 00
Glöm inte att vid samtalet
informera om vilket kundföretag du arbetar på samt
vilka arbetstider det gäller.
Meddela om du är hemma
för sjukdom, VAB eller
av annan orsak. Lämna
ALLTID för- och efternamn
samt telefonnummer.

TJÄNSTLEDIGHET
FÖR STUDIER

För att vara berättigad till
studieledighet ska du varit
anställd hos arbetsgivaren
de senaste sex månaderna
eller sammanlagt minst
tolv månader under de
senaste två åren.

Ambulerande tjänstemän och anställda med timlön erhåller semesterersättning med 12,5% av sin bruttolön. Semesterlönen för timavlönade
konsulter betalas ut i juni varje år eller vid avslutad anställning.
Tjänstledighet
Tjänstledighet beviljas endast vid tillfällen då man enligt lag har rätt att vara
ledig, som till exempel studieledighet. Ett antagningsbesked med längd för
studierna ska då skickas in.

Uppsägningstid
Under din provanställning är uppsägningstiden 2 veckor. Som anställd
i mindre än 2 år är uppsägningstiden 1 månad. Efter 2 års anställning är
uppsägningstiden 2 månader.

Policys
KFX har upprättat ett antal policys, vilka alla anställda bör vara bekanta med.
Vi har t ex en diskrimineringspolicy, IT-policy, jämställdhetspolicy, arbetsmiljöpolicy samt alkohol- och drogpolicy. Du hittar samtliga policys på
KFX-portalen, ta gärna del av dem då många berör ditt arbete som konsult.

Korttidsledighet

KFX policy för sociala medier

När du som konsult behöver vara korttidsledig för till exempel läkar- eller
tandläkarbesök, vill vi ha din skriftliga förfrågan senast en vecka i förväg.
Semester och annan längre ledighet
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Semesterlön/semesterersättning

KFX Göteborg
031-711 98 00

Ledighet/Semester

Vid semester eller annan längre ledighet behöver vi ha din skriftliga
förfrågan senast två veckor i förväg för att kunna planera för din eventuella
ersättare hos kundföretaget. Detta gäller samtliga konsulter. Inför sommaroch julledighet har vi alltid ett sista datum för ansökan av ledighet eftersom
de här perioderna kräver mer planering än andra säsonger. Efter att vi
mottagit din ansökan om jul- eller sommarledighet återkommer vi med
besked om det är möjligt för dig att ta semester de önskade datumen. Även
om du vet att du inte behöver någon ersättare under frånvaron måste du ansöka
om semester hos oss eftersom det är vi som registrerar/lägger in din frånvaro.

Enligt semesterlagen har du rätt till 25 semesterdagar per helt år. Med
semesterdagar avses både betalda och obetalda semesterdagar.
Intjänandeåret räknas från den 1 april t o m den 31 mars året därpå och
innebär att semester tjänas in under denna period. Semester erhålles
därefter från och med den 1 april t o m den 31 mars året därpå, d v s
semesteråret. Skulle du påbörja din anställning på hösten kommer du inte
hinna arbeta ihop 25 betalda semesterdagar till nästkommande semesterår.
Antal semesterdagar du har rätt till anges på ditt lönebesked.

OBS! STÄM ALLTID AV MED
DIN UPPDRAGSIVARE

Naturligtvis måste du,
efter det att du ansökt om
semester hos oss, även
stämma av med kunden
hur möjligheten ser ut att
vara borta aktuell period.

Vi uppmuntrar alla anställda att vara aktiva på LinkedIn, Facebook och
Instagram. Att följa KFX HR-partner, dela inlägg och bygga nätverk. Vi
hjälper varandra och delar inlägg från alla våra regioner. Självklart är det
viktigt att du i sociala medier följer samma regler som i andra kanaler
gällande konfidentiell information och att du visar respekt för kollegor,
kunder, partners och konkurrenter. Fler riktlinjer kring hur du agerar
och vad du bör tänka på i sociala medier, finns på KFX-portalen.
LinkedIn – ett digitalt visitkort
Vad som står i din LinkedIn-profil speglar hur du uppfattas som yrkesperson och därför är det viktigt att du som anställd på KFX HR-partner
använder korrekt yrkestitel. Vill du använda en engelsk titel, använd då
både den korrekta svenska titeln och komplettera med en engelsk.
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TYSTNADSPLIKT

När du är ute på uppdrag
tänk då på att du skrivit
under sekretessavtal med
tystnadsplikt!

Ute på uppdrag
Nytt uppdrag
Innan du åker ut på uppdrag får du information om kundens arbetsmiljö
och dina nya arbetsuppgifter. Vid längre uppdrag sker detta av
konsultchefen, och vid kortare av bemanningsansvarig eller konsultchefen.

Vem är din chef?
Man kan säga att du både har en chef och en arbetsledare. Du är anställd
av KFX och det är din konsultchef som beslutar i alla frågor kring din
anställning eller vilka rättigheter och skyldigheter du har. På kundföretaget
har du en chef som arbetsleder ditt dagliga arbete. Den personen ska du
prata med om dina dagliga uppgifter och rutiner.
Är du osäker ska du alltid kontakta KFX i första hand.

Din anställning

Du ska alltid vända dig till KFX kring frågor som rör din anställning:
DOKUMENTATIONER

I över 20 år har vi upprättat
dokumentationer över det
dagliga arbetet i samtliga
våra entreprenader.
Vi upprättar givetvis också
dokumentationer hos
många av våra kunder
som har ett återkommande
behov av bemanningstjänster. Dokumentationen
är ett viktigt redskap för
dig som konsult för att du
ska känna dig trygg i ditt
arbete.

• Semester, ledighet, sjukdom och övrig frånvaro
• Intyg och betyg
• Anställningsavtal och lön
• Trivsel och arbetsmiljö

Dina arbetsuppgifter

Din arbetsledare hos kundföretaget leder ditt dagliga arbete och tilldelar dig
dina arbetsuppgifter:
• Arbetsuppgifter och instruktioner
• Rutiner på arbetsplatsen
Din arbetsledare på kundföretaget kan inte bevilja dig ledighet eller
semester! Däremot är det vid längre uppdrag alltid bra att stämma av med
arbetsledaren om de dagar du tänker ansöka om.

23

Tillgänglighet

Uppföljningssamtal

Som ambulerande konsult är du skyldig att alltid finnas tillgänglig på telefon
vardagar kl.06:00 – 12:00. Om vi inte når dig under dessa tider riskerar du
löneavdrag.

För att få veta hur det går för dig på ditt uppdrag gör vi löpande
uppföljningar med dig samt kundföretagens beställare. Under samtalen
stämmer vi av hur du trivs på arbetsplatsen och fungerar i din roll.

Om du arbetar som ambulerande konsult är det av största vikt att vi får tag
i dig redan på morgonen när kunderna ringer och behöver akut hjälp. Även
om du redan är uppbokad på ett uppdrag kan vi behöva nå dig för att göra
ändringar eller ombokningar. Du måste därför alltid finnas tillgänglig på
din mobiltelefon kl.06:00 – 12:00. Om du vet att du befinner dig på någon
plats där du inte kan nås på din mobiltelefon vill vi att du lämnar ett annat
telefonnummer till oss.

Då KFX och kunden delar på ansvaret för din arbetsmiljö är det viktigt att
du under uppföljningssamtalen berättar hur du har det på ditt uppdrag.

Om problem uppstår
Du kommer att möta många olika människor och arbeta på olika typer
av arbetsplatser. Oftast trivs våra konsulter bra med både sin arbetsplats
och sitt uppdrag. Om du inte skulle trivas eller känner att du blir felaktigt
behandlad, behöver prata eller få hjälp att lösa något problem finns din
konsultchef där för dig.

Det är också mycket viktigt att du är punktlig till det uppdrag du ska ut på.
Har du till exempel ett uppdrag i en telefonväxel/reception som öppnar
kl.08:00 behöver du vara på plats senast kl. 07:50.

Rapportering av tillbud

Arbetstid

Samtliga medarbetare på KFX är skyldiga att rapportera ett så kallat tillbud
till sin närmaste chef så snart händelsen inträffat. Du ska i första hand ringa
din närmaste chef på KFX och i andra hand skicka densamma ett mail.

Huvudregeln är att din arbetsdag följer samma arbetstider som för de
anställda hos kundföretaget. Avvikelser kan dock förekomma till exempel
om du arbetar deltid eller om kunden meddelar andra tider.

Med tillbud menas en oönskad händelse som hade kunnat leda till ohälsa
eller olycksfall. Ett tillbud behöver inte innebära att någon person varit nära
att skadas. Till exempel är en olycka i en för tillfället tom lokal ett tillbud,
eftersom lokalen vid ett annat tillfälle hade kunnat vara full av människor.
När du som medarbetare rapporterar ett tillbud till din närmaste chef
kommer du att få följande frågor:

Övertid

Övertidsersättning ges för arbetad tid efter ordinarie arbetstid. Du måste
ha arbetat de timmar som utgör kundföretagets ordinarie arbetstid innan
övertidsersättning ges.
Obs! Övertid måste alltid vara beordrad av kunden. Det är inte tillåtet
att arbeta in lunchen för att på så sätt få övertid.

• Vad hände

Tidrapportering

• Vad kunde tillbudet resultera i (typ av skada)

Ingen tidrapport – ingen lön

• Vad som orsakat eller varit bidragande orsak till att det inträffat

• Var och när det inträffade
• Om och hur ofta det har inträffat tidigare

För att vi ska kunna betala ut din lön måste du först och främst redovisa hur
mycket du har arbetat under månaden. Tidrapporten utgör underlag för
både din lön och fakturering till kunden. Därför är det mycket viktigt att du
hanterar rapporteringen korrekt och i tid.
Om du inte har tidrapporterat har vi ingen möjlighet att betala ut din lön.
Detta kommer i så fall att justeras på nästkommande lön.
Tidrapportering sker på KFX-portalen. Instruktioner om hur du går tillväga
finns i den information du fick i samband med din anställning samt på
www.kfx.se.
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• Vad kan göras för att förebygga att liknande tillbud inträffar igen
TIDRAPPORTERING
VID LEDIGHET

Tidrapporten måste fyllas
i även vid semester eller
annan frånvaro.

Olycksfall i arbetet/
arbetsskada
Var uppmärksam när
du arbetar hos kund och
säkerställ att du inte utsätts
för några allvarliga risker.
Om något händer dig på
din arbetsplats ska du
kontakta din konsultchef.

Din närmaste chef på KFX ansvarar för att ta informationen vidare
till regionchefen som ytterst ansvarar för ärendet. Regionchefen gör
tillsammans med personalchefen en bedömning om vilka åtgärder som
behöver vidtas och vid vilken tidpunkt. Regionchefen ansvarar även för att
medarbetarna får information om vilka åtgärder som vidtagits och vilka
eventuella risker som kvarstår.
Vid allvarliga tillbud som inneburit fara för liv eller hälsa ansvarar
personalchefen för att anmäla dessa till Arbetsmiljöverket.
Alla parter har ett gemensamt mål - att du ska ha en bra arbetsplats.
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Resor till arbetet
Våra kunder finns på många olika platser. Vissa nära där du bor, andra
är längre bort. I ditt anställningsavtal finns ditt tjänstgöringsområde
specificerat.

Tjänsteresor
Om du ska göra en tjänsteresa ska du kontakta din konsultchef för att få
information om hur du ska gå tillväga.
Har du utlägg i samband med resa eller i något annat avseende där vi ska
stå för kostnaderna, behöver du fylla i en reseräkning. Denna finns under
”Övrigt” på din tidrapport. Skicka även in de kvitton du vill ha ersättning för.
Utbetalning sker i samband med nästkommande lön.

KFX-portalen
KFX-portalen blir ditt nav under din anställning hos KFX. Det är den
kanal där vi kommunicerar med all personal, både anställda på de interna
kontoren och våra externa medarbetare som är ute på kunduppdrag. Här
tidrapporterar du, får information om vad som händer på företaget samt
hittar blanketter och viktig information kring din anställning. Här försöker
vi lägga upp matnyttigt inom branschen, hylla medarbetare som gjort något
extra, bjuda in till personalträffar och lägga upp tävlingar.

Du loggar in via www.kfx.se

Dresscode
Som konsult på KFX träffar du många människor i olika befattningar och
på olika företag. Du behöver snabbt inge förtroende och se till att kunden
känner sig trygg med dig. Det är därför viktigt att alltid vara representativt
och vårdat klädd. Om du är på ett uppdrag under en längre tid märker
du vilken dresscode som gäller just på det specifika företaget och kan
naturligtvis anpassa dig till den.
• Mörka byxor/kjol med ljus skjorta eller blus/topp
• Klänning med kort eller lång ärm
• Kavaj ska alltid medtas

Ordningsregler
Det finns ett par saker som du bör tänka på vid uppdrag ute hos kund:
• Under arbetstid får du inte sitta och surfa, läsa din privata e-post etc.
• Din mobiltelefon får endast användas under raster, om inget annat anges.
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DRESSCODE FÖR DIG
SOM AMBULERANDE

För våra ambulerande
konsulter gäller ALLTID
KFX dresscode. Eftersom
du med kort varsel kan
bli ombokad från internservice till reception måste
du bära kontorsanpassade
kläder och skor. Ha alltid
med dig en kavaj.
FRÅGOR?

På KFX-portalen har vi
samlat allt som rör din
anställning hos oss.
www.kfx.se
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Personalträffar
KÄNNER DU NÅN SOM
VILL BLI KFX-ARE?
Vi är alltid på jakt efter
duktiga medarbetare.
Hos KFX har du möjligheten att tjäna extra
genom att tipsa oss om
personal till våra tjänster.
Vid värvning av slutkandidat som blir antagen vid
extern rekrytering, betalas
bonus ut efter det att
slutkandidaten har arbetat
i 3 månader.
Kontakta din konsultchef
eller besök KFX-portalen
för mer information om
vad som gäller och våra
regler kring värvningsbonus.
OBS! Självklart värvar
vi aldrig bland våra
kunders anställda.

Vår personal är vår största tillgång. Det är viktigt att alla som sitter
utspridda hos olika kunder får tillfälle att träffa övriga kollegor. Våra
konsultträffar kan se olika ut i landet beroende på lokala förutsättningar,
men syftet är detsamma – att stimulera till kontakter mellan konsulter
och få alla att känna sig delaktiga i företaget.

Tipsa KFX och få belöning
Skapa jobb för dig och dina kollegor

Självklart vill vi alltid ha god beläggning för dig och alla våra duktiga
konsulter. Det kräver naturligtvis också att vi ständigt får in nya uppdrag.
Vill du vara med och skapa jobb för dina kollegor och samtidigt tjäna en
extra slant?
För tips som leder till nya uppdrag betalar vi ut följande:
• Upp till 3000 kr för rekryteringsuppdrag
• Upp till 3000 kr för bemanningsuppdrag
• Upp till 3000 kr för entreprenaduppdrag
Vi betalar endast ut ersättning i de fall där ditt tips leder till en affär.
Intressanta tips kan du få på din arbetsplats, bland dina bekanta
eller från andra människor du möter. Några exempel:
• Du är på fest eller middag och hör att ett företag har personalbehov
• Någon på din arbetsplats ska sluta eller gå på föräldraledighet
och det finns inte någon efterträdare klar
• En bekant berättar att de söker personal på dennes jobb
• Någon berättar att alla arbetar väldigt mycket övertid på
hans/hennes arbete
• Du träffar en bekant som jobbar med inköp eller HR och
som visar intresse för KFX tjänster
Hör av dig till din regionchef eller konsultchef, vi tar tacksamt
emot alla tips.

”Att delta på KFX event och aktiviterer är supernyttigt!
Inte bara bygger du ditt kontaktnät inom KFX du får
även bolla erfarenheter och upplevelser med personer
som jobbar inom samma områden. Mycket i livet
kretsar kring kontakter, ambuleranderollen är det
perfekta sättet att knyta sig an fler av dessa!”
Konsult på Kundia
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Kontakta oss
KFX Västerås

KFX Huvudkontor – Stockholm

KFX Syd AB

KFX Stockholm AB

KFX Nord AB

Universitetsallén 32, 852 34 Sundsvall
Tel. 060-15 46 00
Mail: bokningen.nord@kfx.se

KFX Skandinavien AB
Universitetsallén 32, 852 34 Sundsvall
Tel. 060-15 47 00
Mail: ekonomi@kfx.se

KFX Göteborg AB

KFX Umeå

Hemsida www.kfx.se

KFX Skandinavien AB
Sturegatan 38, 114 36 Stockholm
Tel. 08-663 99 00
Sturegatan 38, 114 36 Stockholm
Tel. 08-663 99 00
Mail: kundcenter@kfx.se
Odinsgatan 6, 411 03 Göteborg
Tel. 031-711 98 00
Mail: bokningen.vast@kfx.se

Stora Nygatan 40, 211 37 Malmö
Tel. 040-12 02 00
Mail: bokningen.syd@kfx.se

Umestan Företagspark Hus 3
90347 Umeå
Tel: 090-10 39 30

Följ oss i sociala medier

Kopparbergsvägen 6, 72213 Västerås
Tel: 08-663 99 00
Ekonomienhet – Sundsvall

KFX-portalen www.kfx.se

För mer information, övriga kontaktuppgifter
och svar på vanliga frågor – logga in på
KFX-portalen via www.kfx.se

linkedin.com/company/kontorsfixarna/
facebook.com/kfxhrpartner
@kfxhrpartner
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www.kfx.se

