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Vedr. etablering af jobtilbud på instituttet.

Undertegnede vil hermed forhøre mig om muligheden for etableringen af

et jobtilbud på instituttet.

Kalle Birck-1~dsen

Mange hilsener

Jeg er uddannet cand.psych. med speciale indenfor det socialt-kliniske

område. Men den sociale indfaldsVinkel er generelt meget uudviklet inden

for psykologien idag, hvad jeg har interesse i at rode bod på - og derfor

også henvendelsen til Jer, idet jeg forestiller mig, at jeres miljø kan

være en puoduktiv udfordring for mig. I vil også samtidig kunne trække

på min specifikke kompetence.

Min ide til et jobtilbud er umiddelbart - fx ved at blive tilknyttet bib

lioteket - at opsamle, systematisere og formidle relevante informationer

og brugsmaterialer til fora, der idag selv er i bevægelse omkring aktiv

forebyggelse af psykisk sygdom resp. social marginalisering/udgrænsning.

Rer igennem ser jeg også en mulighed for at komme i kontakt mad arbejds

pladser, projektgrupper mm, der senere vil kunne bruge min arbejdskraft.

KU.s jr.nr. 096-2,5-402°75')-0425.

Beskæftigelsestldsrum

Qpsigelsesbestemmelser Fra lØnnen ,!~atræ~~~s ~get pensbidrag med kr.698,37

Efter den overensl<rJmsl, som finder anvendelse: . ,
Dansk Psykoloqforening

~ er De ikke omfath,l ..; hJr"ktionærloven. De kan derfor afs'ked~ge:s • og fortange Dem alskediget - eh.er overenskomstens
opsigelsesbesternmC'lloiar.

O er De omfattel af I'IJl)ktionær!<:wen. De Kan derfor afskediges - og forlange [Jem afskediget - efter funktionærlovens
opSigelsesbesfemmql5er.

Beskæftigelsens art omfang og aflønning
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Periode (begge dage m",dfegnet). Der henvises til bHag 1 til bek. nl. 70 af 1812·83 om beregning af længden af perioden for langlidsledfge.
ansat i den offentligo SlJktO(,

fra den ---l- f eh fil a f 1989 3 J 1989til den a IIg!1 5t

Ml)(terlld "!'In '''''SI e dal;! }Ml)(te'Sle-d

k 1 9.00 .~CiDlogisk lnst. , Linnesqade 22, 1361 K.
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kJ.9.00 - kl. 16.36 -
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De vil blive beskæltigøl ~,)m isWlingsbetegnelse) akademisK meElarecj ElCf

Cl Heltidsbeskæftiget O Deltidsbeskæftiget med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på {ti merJ

Lønnen andrager på lønanc • 1. 1. 89
14.728~ansættels~stidspunk.tet kr/pr. time krlpr. mdr. 'rlpr. uoe
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Bragesgade 16, I th

2200 København N

01-61.37.68
o ikke pensions· eller opsparingsordning

"J~ I

~ pension.s" eller opsparingsordningEfter overenskomsten q, der.

AnsættelsesmYR .

Sygdom
De er forpligtet til ved :I-,Ul1'Jm hurtigst mufigt at meddele forfald, ~mt Ul pa forlangende at lndsende dokumentation forsygdom.

<:; • t . k Irst. G the Hansen
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Ferie -
De har i beskæmgels9'!ilJ~(ioden re,t til efter reoleme i ferielovens § 6a at holde ferie uden feriegodtgørelse efler Ion. De er
endvidere berettiget lil :aE holde fene med feriegodtgørelse eller røn. 1det omfang. De måtte have optjent ret hertil

BEMÆ~K, at lilbudsp,,,,ooen IKKE FORLÆNGES VED FERIE ifr. bek. nr. 70 ai 18/2·83 § 18.

. avn
Tilbagesendels8, bekræ~seC098underskrift

Pension, sygdom og ferie

Il
I

Når De har udfyldt OQ urlt:terskrevet ansætteisesbrevet. bedes De retumel'e samtlige kopier af blanketten til institutionen, bortset fra
forsiden, der er Iii O..r•• brug. De bedes vedlægge Deres Skat1eko". er modtaget
L~n lII'1U," _"""1101 III :p.~1N;1i1111~

IReg, nr. IKontant.Naovn og afdeling

Undertegnede- arklæret mig indforstaet med at modtage 10.,0 O<] ""'.ffi'""
aroeidslilbut:ld.l pa d. animte vilKår herunder de på
bagSiden anførte regl9"

~ ~ '71101-83

Vejledning findes på bagsiden




