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Med baggrund i afdelingsnæstformand/kasse-
rer Erik Blicher Hansens sygemelding har afde-
lingsbestyrelsen den 6. november 2006 beslut-
tet, at formand for Servicesektoren Marianne 
Røgen fungerer som næstformand i afdelingen 
indtil afdelingens generalforsamling den 26. 
april 2007. 

Charlotte Jacobsen

Afdelingsformand

Dødsfald
Lørdag den 13. januar 2007 mistede vi vores kære 
kollega Lene Olsen. Lene sov stille ind efter lang 
tids sygdom. 
Lene var tilknyttet vores arbejdsskadesekretariat. 
Vi vil altid huske Lene som en meget vellidt kollega, 
og vi kommer til at savne hendes helt egen spe-
cielle humor. 

Ære være Lene Olsens minde. 

På alle kollegers vegne i FOA Frederikssund

Charlotte Jacobsen
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 Information om afdelingens tillidsvalgte
FOA, Frederikssund Afdeling vil gerne byde velkommen til alle nye tillidsvalgte.
Samtidig en stor tak til de fratrådte tillidsvalgte for deres store arbejde. 

M
arts · N

r. 1 · 2007

Tilbygningen er taget i brug
Den nye tilbygning til FOA Frederikssund er nu færdiggjort. 
Alle A-kasse medarbejderne har fået kontorer her. Der er også 
et kontor til Seniorerne og de tillidsvalgte samt 2 lokaler til 
gruppearbejde etc. Vi er alle meget glade for de nye lokaler. 
Der er i skrivende stund ikke et endeligt underskrevet regn-
skab, men som tallene ser ud på det foreløbige har vi over-
holdt det budget der blev lagt til grund for byggeriet.  

Charlotte Jacobsen · Afdelingsformand

Nye 
 Tillidsrepræsentanter
Dorthe Jørgensen, Ølstykke Dagpleje

Bettina Hansen, Børnehusene i Ganløse

Bodil G. Josephsen, Enghaven SFO

Britt W. Christensen, Psyk Frederikssund Sygehus

Conny Gad, Løvdalen

Hedvig H. Mandsberg, Dagplejen Frederiksværk / Hundested

Lone Kirkensgaard, Socialpsykiatrien -Egedal

Helle Bovien, Ledøje-Smørum Dagpleje

Brigitte Brixner, Tofteparken

Jeanette Rasmussen, Plejecentret Halsnæs

Anita Schwartz-Nielsen, Dagplejen Frederiksværk/Hundested

Jonas N. Winther, Regnbueskoven Børnehus

 Tillidsrepræsentantsuppleanter
Bodil Hansen, Løvdalen

Conny K. Nielsen, Frederikssund Dagpleje

Jonna Nielsen, Ledøje-Smørum Dagpleje

Alice Isgreen, Tofteparken

Alice B. Brastgaard, Børnehuset Regnbuen

 Sikkerhedsrepræsentanter
Line Kalsbøll, Daginstitutionen Skuldshøj

Lasse N. Carlsson, Dagplejen Frederiksværk / Hundested 

Fratrådte 
 Tillidsrepræsentanter
Irene Møller Buus, Frederikssund Sygehus

Margit Wachsberg, Margrethebakken

Bente Jensen, Stenløse Dagpleje

Jane Bitten Jensen, Tofteparken

Anne Marie Olsen, Plejehjemmet Solhjem

Dorte Meldgaard, Socialpsykiatrien Frederiksværk

Inger Mørk Jensen, Maglehøj Børnehave, Ølstykke

Litha Jensen, Halsnæs Centret

 Tillidsrepræsentantsuppleanter
Anne Clausen, Hundested Dagpleje

Connie Jørgensen, Tofteparken

 Sikkerhedsrepræsentanter
Hanne Hansen, Tolleruphøj

Birgitte Normann, Damgårdsparken

Anne Clausen, Hundested Dagpleje

Birgit Sørensen, Hjemmeplejen Stenløse

Elin Hartz, Plejehjemmet Solhjem
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Vibeke Lehmann, Jægerspris
Birthe Rasmussen, Frederikssund
Marianne C. Kirkegaard, Hundested
Lene E. Petersen, Frederikssund
Inge B. Andersen, Ølstykke
Bodil Woer, Farum
Erna A. Jensen, Jægerspris

25 års medlemsjubilæum
I perioden 01.01.2007 – 31.03 2007 har følgende 
medlemmer været medlem af FOA, DKA eller HAF 
i sammenlagt 25 år. Afdelingen ønsker tillykke og 
har fremsendt en blomsterbuket til:

Med venlig hilsen

 Charlotte Jacobsen Erik Blicher Hansen

 Afdelingsformand Afdelingsnæstformand/Kasserer

FOA Frederikssund 
røgfri den 1. juni 
2007

Til orientering har afdelingsbestyrelsen vedtaget, 
at FOA Frederikssund skal være røgfri fra den 
1. juni 2007. 
Alle medarbejdere er blevet varskoet dette med ½ 
års varsel.

Med venlig hilsen

Charlotte Jacobsen  

Afdelingsformand
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Synspunkt
(ovenstående har været sendt til alle lokalaviser og Frederiksborg Amts avis)

Nye sygehusplaner – ny psykiatriplan
FOA´s medlemmer på Frederikssund sygehus er efterhånden svære at ryste. De har været udsat for konstante ændringer 
og omrokeringer de sidste mange mange år. Men med regionens nye hospitals- og psykiatriplan er det lykkedes at chokere 
og ryste de garvede ansatte. Trods talrige trusler om ændringer og gennemførte ændringer er det lykkedes Frederikssund 
sygehus at opbygge velfungerende specialer inden for psykiatrien og somatikken. Personalet har knoklet og arbejdet loyalt 
for at opnå den fi ne faglige ekspertise, der i dag eksisterer overalt på Frederikssund sygehus.

Frederikssund sygehus har endvidere tidssvarende optimale bygninger og smukke omgivelser, som til fulde lever op til nuti-
dens krav om optimale arbejdspladser og patient faciliteter.

Frederikssund sygehus skal til at være ”nærhospital”, står der i regionsplanen. Men et ”nærhospital” uden en komplet ska-
destue er tåbeligt. Borgerne i området har krav på en faglig fuldbemandet skadestue, som har døgnåbent.

FOA Frederikssund skal kraftigt anmode regionspolitikkerne  om, at revidere både psykiatriplanen og hospitalsplanen. Lad 
fornuften råde og lad de velfunderede og velfungerende specialer på Frederikssund sygehus fortsætte.

Laila Rødebæk Olsen

Social-og sundhedssektorformand

Charlotte Jacobsen

Afdelingsformand FOA Frederikssund

Orientering om arbejdsskadesekretariatet
I decembernummeret af IN-FOA-TION oplyste jeg, at 
Erik Blicher Hansen er langtidssygemeldt.
Desuden redegjorde jeg for, hvordan vi ville omlægge 
arbejdet i arbejdssekretariatet.

Kort efter blev også faglig sekretær i arbejdska-
desekretariate Inger M Pedersen sygemeldt, og det 
ændrede igen situationen. Så igen måtte vi tilpasse 
situationen til det praktisk mulige.
 
FOA Frederikssunds medlemmer er i den forløbne 
periode betjent af sektornæstformand i Social- og 
Sundhedssektoren Connie Poulsen, socialrådgiver 
Peter Kristensen fra PenSam og konsulent i arbejds-
skader Per Grieger-Rene fra forbundet.

På baggrund af den opståede personalesituation i 
arbejdsskadesekretariatet blev det nødvendigt at se ti-
den an, og ikke påbegynde omlægningen af arbejds-
gangen i arbejdsskadesekretariatet. Derfor har vi ikke, 
som tidligere varslet her i bladet, gået ud og tilbage-

kaldt en række partsfuldmagter. Derfor har ingen af 
Jer fået brev om omlægning fra partsrepræsentant til 
fuldmagtshaver.

Vi har ikke oprettet nye partsrepræsentationer, men 
har betjent de medlemmer, som har ønsket afdelin-
gens hjælp. 

Det er fortsat afdelingens opfattelse, at vi skal bruge 
hovedparten af de til rådighed værende kræfter på 
rådgivning og vejledning og mindre tid på admini-
stration af sagerne i Arbejdsskadesekretariatet.

Det er naturligvis altid en omvæltning, når nye per-
soner skal tage del i de sager, som har verseret længe.

Det er mit indtryk, at langt de fl este, der har stiftet 
bekendtskab med ovennævnte personer, har været 
tilfredse.

Charlotte Jacobsen

Afdelingsformand
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Virker det bekendt ?

Et dansk og et japansk rederi aftalte engang at ud-
kæmpe en årlig kaproning.

Begge mandskaber trænede længe, og da dagen 
oprandt, var begge hold i virkelig topform. Men Japa-
nerne vandt med et forspring på - en kilometer.

Efter nederlaget var moralen helt i bund hos det 
danske rederi, og den øverste ledelse besluttede at man 
skulle vinde næste år.

Derfor blev der nedsat en projektgruppe for at 
undersøge problemet. Og denne gruppe fandt - efter 
mange undersøgelser – ud af at japanerne havde syv 
mand til at ro og en til at styre, medens danskerne 
havde en mand til at ro og syv til at styre.

I denne krisesituation viste ledelsen betydelig 
handlekraft. Man ansatte straks et rådgivningsfi rma til 
at undersøge det danske holds struktur, og eksperterne 
kom efter fl ere måneders arbejde frem til den konklu-
sion, at der var for mange til at styre og for få til at ro.

På baggrund af eksperternes rapport blev der straks 
foretaget ændringer af hold-strukturen.

Man havde nu fi re styrmænd, to overstyrmænd, en 
styreleder og én roer. Desuden indførte man motiva-
tionshensyn et pointsystem for roeren: ”Vi må udvide 
hans arbejdsområde og give ham mere ansvar” , lød 
det.

Året efter vandt japanerne kapsejladsen med et 
forspring på to kilometer!

Det danske rederi fyrede roeren på baggrund af 
de dårlige præstationer, men udbetalte dog bonus til 
ledelsen i erkendelse af det store arbejde, der var blevet 
udført.

Der blev udarbejdet en ny analyse fra rådgivnings-
fi rmaet, og konklusionen var, at man havde valgt den 
rigtige taktik, og at motivationen også var i orden. Det 
måtte være materialet, der skulle rettes op på.

Og i dag er rederiet i gang med at bygge en ny båd!

( denne blev tilsendt mig af en meget god ven, 

der også har motivationen i sit arbejde.)  

Med smilende hilsen Laila. 

Og så lidt til lattermusklerne

Ja, så er der allerede gået 3 år, og vi skal alle igen i gang med at overveje hvilke 
krav / ønsker der skal ind i den kommende overenskomst. 

Vi vil gerne opfordre jer til at debattere dette på arbejdspladsen, overveje hvad 
der i den nuværende overenskomt kunne være bedre / anderledes / lettere eller 
helt undværes. 

Med andre ord, hvad virker og hvad virker ikke. 
Inden længe starter dialogmøderne, samtlige krav til overenskomstforhandlin-

gerne skal være forbundet i hænde senest den 17. august 2007 kl 09.00.
Så ud over de mange udfordringer der i dagligdagen er med omlægninger i 

forbindelse med kommunesammenlægninger, de forestående forhandlinger til 
forhåndsaftaler, lokalaftaler og individuelle lønforhandlinger, skal der også tages 
stilling til overenskomstkrav.

Tag eventuelt en snak med din tillidsrepræsentant og lad FOA Frederikssund 
høre, hvad I når frem til.

Har I brug for yderligere information om OK 08, så kontakt os, så vi evt. kan 
arrangere et informationsmøde.

På sektorernes vegne

Laila Rødebæk Olsen 

OVERENSKOMSTEN 2008
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Magasinet PENGE på DR1 handlede onsdag aften om, 
hvad der sker, når arbejdsgivere sjusker og glemmer 
at indbetale bidrag til deres medarbejderes pensions-
ordning. Programmet bragte interviews med to FOA-
medlemmer, der begge har mærket konsekvenserne af 
arbejdsgiverens manglende indbetalinger. 

Borgmester Mads Lebech, formand for løn- og per-
sonaleudvalget i Kommunernes Landsforening (KL), 
kommenterede de to sager, og han understregede 
blandt andet, at det er arbejdsgivernes forpligtelse at 
anvise den korrekte løn og dermed også det korrekte 
pensionsbidrag til medarbejderne. 

Dennis Kristensen, formand for FOA, er glad for, at 
Mads Lebech så tydeligt har vedgået sig, at det er 
arbejdsgivernes ansvar. 

“Det er nemlig aftalt mellem overenskomstparterne, 
at arbejdsgiverne indbetaler pensionsbidrag til med-
arbejdernes pensionsordning, samtidig med at lønnen 
bliver udbetalt,” siger han. 

“Men arbejdsgiverne har ikke kun et ansvar for at 
sikre indbetalingerne. De har også et ansvar, når de 
glemmer at indbetale,” siger Dennis Kristensen, og 
tager dermed afstand fra Mads Lebech, der i DR1 
sendte regningen for arbejdsgivernes fejl videre til 
Pen-Sam, FOA-medlemmernes pensionsselskab. 

“Jeg er noget forundret over, at Mads Lebech på den 
ene side kan vedkende sig kommunernes ansvar for 
løn og pension, men på den anden side ikke mener, 
at de har et ansvar, når medarbejderne lider tab.” 

Dennis Kristensen afviser, at det er Pen-Sam og der-
med FOAs øvrige medlemmer, der skal betale prisen 
for arbejdsgivernes fejltagelse. 

“Pen-Sam har det ansvar at modtage pensionsindbe-
talingerne. Men Pen-Sam kan selvfølgelig ikke tegne 
forsikringer med tilbagevirkende kraft,” siger han, og 
understreger, at ingen for alvor kan tro, at man kan 
gå hen og tegne en forsikring, når uheldet har været 
ude - i dette tilfælde tegne en invalideforsikring for 
en, der allerede er blevet invalid.

Pen-Sam er jævnligt i dialog med KL og de offentlige 
arbejdsgivere om konsekvenserne af manglende eller 
fejlagtige indberetninger. De kan således ikke føle sig 
underinformeret,” mener Dennis Kristensen. 
FOA er i fi re sager gået til retten for at få fastslået, at 
de kommunale arbejdsgivere har et erstatningsansvar 
overfor medlemmer, der ikke var forsikret på det tids-
punkt, hvor de fi k brug for pensionsordningen, fordi 
arbejdsgiverne ikke havde indbetalt pensionsbidraget. 

På sektorernes vegne

Laila Rødebæk Olsen 

Dette er én af de mange pressemeddelelser FOA Forbund har udsendt, og som vi synes er vigtig, at alle læser og er 

OBS på

FOAs medlemmer skal ikke betale for 
arbejdsgiveres fejl
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VIGTIGT
Dokumenteret ansættelse i private vikarbureauer tæller med ved fastsættelsen 

af kvalifi kationsløn ved efterfølgende kommunal ansættelse

Konsekvens
Ved kommunal ansættelse medregnes privat ansættelse ved vikarbureauer på lige fod med tidli-
gere kommunal ansættelse ved fastsættelsen af kvalifi kationsløn.

Sagsresumé
KL er enig i, at dokumenteret ansættelse i et pri-
vat vikarbureau skal medregnes ved efterfølgende 
kommunal ansættelse.

I en konkret sag havde en social - og sundhedshjæl-
per forud for en kommunal ansættelse været beskæf-
tiget i privat vikarbureau i 3 år med en gennemsnitlig 
arbejdstid på 30 timer ugentlig. Beskæftigelsen var 
dokumenteret ved fremsendelse af lønsedler.

Kommunen afviste imidlertid at tage den private 
ansættelsestid med i fastsættelsen af medlemmets 
erfaringsdato, medmindre hun kunne dokumentere, 
at hun i alle ugerne konkret havde været beskæftiget 
mere end 8 timer i vikarbureauet. Kommunen henvi-

ste altså til de generelle anciennitetsregler, der gælder 
for optjening af kommunal anciennitet, når der ikke 
arbejdes i turnusplan, men med ansættelse fra dag til 
dag.

Den lokale afdeling rejste spørgsmålet over for 
forbundet, som sendte sagen til høring i KL, idet 
man delte afdelingens opfattelse om, at det drejer 
sig om en dokumenteret periode med en oparbejdet 
erfaringsperiode, der ikke kan sammenlignes med de 
kommunale lønanciennitetsregler.

KL meddelte kort efter forbundet, at man var enig i 
forbundets fortolkning, og pålagde derefter kommu-
nen at efterregulere medlemmets erfaringsdato.

Overenskomstmæssigt grundlag
Overenskomst for social- og sundhedspersonale § 6, stk. 2, omhandler alene beskæftigelse/ erfa-
ring på grundlag af grunduddannelsen.
Det er derfor ikke en betingelse, at ansættelsen opfylder kravet til anciennitetsreglerne, der gælder 
for kommunalt ansatte.

Med venlig hilsen 

Laila Rødebæk Olsen 

Sektorformand
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Teknik og Service sektoren

Orientering om Fællescirkulære mellem 
3F og FOA

5. februar 2007
 
I forbindelse med indgåelsen af den nye grænseaftale er der samtidig indgået en samarbejds-aftale for at 
kunne sikre alle parter en reel indfl ydelse på egne forhold.

Samarbejdsaftalen beskriver overordnet, hvad der skal samarbejdes om, og for at samarbejds-aftalen skal 
blive en succes, skal den praktiseres på både forbunds- og afdelingsplan samt i lokalområderne.

Parterne i grænseaftalen/samarbejdsaftalen skal påpege nødvendigheden af, at dette samarbejde straks sæt-
tes i gang. Det er de første par måneder i det nye år, hvor der er behov for et tæt og konstruktivt samarbejde 
omkring overgangen, forhåndsaftaler, vilkår for tillidsvalgte med mere.

Derfor skal det tydeliggøres, at afholdelse af informationsmøder, hvor begge forbunds medlemmer er invite-
rede og deltager, også bør have repræsentanter fra begge forbunds lokalafdelinger tilstede så det er åbenlyst, 
hvad der bliver informeret om. Samtidig vil dette sende et signal om, at samarbejdet er påbegyndt.

Specielt er det vigtigt at man informerer alle om, at forhandlingsretten fortsat er hos det forbund der har 
medlemmet på vores overenskomst for tekniske servicemedarbejdere og –ledere. En ordning der er tilsvarende 
den, der blev indført efter sammenskrivningen af overenskomsterne i 1995, og som fortsat fremgår af over-
enskomstens § 1 stk. 4.

Ved valg af tillidsrepræsentant(er), sikkerhedsrepræsentanter samt medlemmer af SU/MED udvalgene, har de 
problemer der har været i forbindelse med fortolkningen af samarbejdsaftalen været drøftet på et møde d. 5. 
februar 2007. 

Der blev ikke fundet en løsning på problemet og spørgsmålet drøftes igen på et nyt møde den 23. februar.

På de øvrige områder, der er omfattet af den nye grænseaftale, vil indfl ydelsen på forhandlinger der gælder et 
forbunds/afdelings medlem ske via repræsentation ved forhandlingerne, efter aftale herom mellem parterne. 
Det forbund der har forhandlingsretten er forpligtiget til at sikre, at dette sker i henhold til samarbejdsaftalen.

Begge forbund vil få den overordnede forhandlingsret på områder, hvor der vil være medlemmer af den an-
den organisation i grænseaftalen, men denne forhandlingsret bør/skal anvendes positivt til gavn for medlem-
merne og samarbejdet vore to forbund imellem.

På mødet blev der også aftalt 2 konferencer. En i foråret og én til efteråret. På konferencen til efteråret vil 
forberedelsen af OK-08 være hovedtemaet og begge forbunds forhandlingsudvalg – der er omfattet af samar-
bejdsaftalen - vil deltage sammen med 3F’s gruppebestyrelse og sektorbestyrelsen i FOA. 
  

 For FOA For 3F
 Bent Larsen Kaj Lynge M
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 Seniorklubbens program
Onsdag den 18. april 2007 kl. 14.00
Naverhulen
Vi besøger ”Naverhulen” i Græse Gamle Skole, Græse Skolevej, Græse. 
Vi mødes på adressen og hører om navernes liv og synger med på deres naversange. 
Der serveres kaffe/kage

Onsdag den 16. maj 2007
Den årlige udfl ugt ud i det blå. 
Opsamling fra Frederiksværk Station kl. 9.15
Opsamling fra Frederikssund Station  kl. 9.40
For medlemmer 200 kr. / For gæster 250 kr.
Tilmelding er bindende og betaling ,senest onsdag den 2. maj på konto reg. 1335-
6448550654/ FOA Seniorklub eller på et foregående møde til kasserer Inge Nord-
strøm

Onsdag den 29. august 2007 kl. 13.30 i FOA HUSET
”Lillian og hund ”
Kom og hør om Lillians liv og hverdag som blind.
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 Adresse FOA Frederikssund · Ådalsparken 2
 Postboks 195 · 3600 Frederikssund

 Faglig afdeling A-kassen
 Tlf. 46 97 12 00 Tlf. 46 97 12 00
 Fax 46 97 12 01 Fax 46 97 11 95
 frederikssund@foa.dk akas026@foa.dk
 www.foa.dk/frederikssund www.foa.dk/frederikssund

Åbningstider Mandag-tirsdag 9.00-15.30
 Onsdag 9.00-15.30
 Torsdag 9.30-17.00
 Fredag 9.00-11.30

Telefontider Mandag-tirsdag 9.00-14.00
 Onsdag Telefonen lukket hele dagen
 Torsdag 10.00-17.00
 Fredag 9.00-11.30

Kontaktpersoner: Afdelingen: Formand: Charlotte Jacobsen
  Næstf./kasserer: Erik Blicher Hansen
 Social- og sund- Formand: Laila R. Olsen
 hedssektoren: 
  Næstformand: Connie Poulsen
 Pædagogisk Sektor: Formand: Ann M. Nielsen
  Næstformand: Jens Nielsen
 Servicesektoren: Formand: Marianne Røgen
  Næstformand: Roger Pettersen
 Seniorklubben: Formand: Kirsten Vind

Personale: A-kasseleder: Merete Kragh
 Sagsbeh. a-kasse: Susanne Schnipper
 Sagsbeh. a-kasse: Sanne Bak
 Sagsbeh. a-kasse: Liza Schleiter
 Sagsbeh. a-kasse: Charlotte Pallesen
 Sagsbeh. a-kasse: Charlotte Lognness
 Faglig sekretær: Niels Mortensen
 Sekr. Faglig Afd.: Gitte Tærsker
 Arb.skadesekretariat:
 Receptionen: Jette Christiansen
 Husassistent: Nina Larsen
 Kursusleder:  Erling Hjort 
Pen-Sam 44 39 39 39  – Kan træffes i afdelingen efter 
  aftale, den første onsdag i hver måned.
Ansvarshavende Charlotte Jacobsen
redaktør  Bladet udkommer 4 gange årligt, 
 og trykkes i 3.500 eksemplarer.

Næste nummer Udkommer ca. den 22. maj 2007
Deadline 7. maj 2007

Grafi sk  
fremstilling Prinfoparitas Frederikssund · 47 31 47 00

 Skifter du arbejdsplads, stilling eller adresse, bedes du udfylde nedenstående skema og sende det til:

Forbundet af Offentligt Ansatte · Ådalsparken 2 · 3600 Frederikssund

Afdelingen:
Den 28. marts  Repræsentantskabsmøde
Den 16. april 2007  Afdelingsbestyrelsesmøde
Den 18. april  TR-dag
Den 26. april   Afdelingens Generalforsamling
Den 9. maj 2007 Afdelingsbestyrelsesmøde
Den 11. juni 2007 Afdelingsbestyrelsesmøde

Social- og Sundhedssektoren:
Den 21. marts   Faggruppelandsmøde
Den 2. – 13. april   Laila ferie 
Den 16. april   Sektorbestyrelsesmøde
Den 23. april   Møde internt fra kl. 14.00
Den 30. april  Feriedag 
Den 2 – 3 maj  Ferie, restferie 06
Den 14 – 16. maj   Ferie, restferie 06
Den 22. maj  Møde internt fra kl. 14.00
Den 29. maj – 8. juni  Ferie, restferie 06
Den 11. juni   Sektorbestyrelsesmøde
Den 12. juni  Møde internt fra kl. 14.00

Lukkedage Første halvår 2007

Skærtorsdag den 5. april 2007
Langfredag den 6. april 2007
2. påskedag mandag den 9. april 2007
1. maj 2007
St. Bededag fredag den 4. maj 2007
Kr. Himmelfartsdag torsdag den 17. maj 2007
Fredag den 18. maj 2007 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
2. pinsedag mandag den 28. maj 2007

Grundlovsdag tirsdag den 5. juni 2007 

Kalender 2007

M
arts · N
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 Ved stilling/adresseskift

Navn

Cpr.nr.

Adresse

Postnr. & by

Telefon

Arbejdssted

Ansat pr. dato 

Stillingsbetegnelse

Antal timer

Email
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Portoservice
Fabriksvej 6
9490 Pandrup

Magasinpost
11.299
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