
E. PIHL & SON A.S. Nybrovej 116, DK-2800 Kgs. Lyngby har akkvisitions_ og titbudsaktivjteteri
udfafe enlrepriseopgaver i t,SA.

USA med henbiikp6, aiopna og

CVR'n.. 33 03 71 12

v
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Ved underskrift p6 AnsattelsesaftaGnGrklErer-den aniattd
1. at han indgar pa de betingetser og vijkar, der er anfod i oq
2 at han har modtaget et eksemplar afAnsalte sesafialen o6 af de cenerette Ansatletsesbetrngetsef F.0i 0699 og at han harsat sig fuldstanoig ind idisse betingetser og vitkBr.
' 

11.1|,"-"-"-lfs-:ll:l 
"rdn ins, der rkk e et a nforl I Ansettelsesaftalen elJer i de cenere e Ansatetsesberingetser F.0 i 0699,

I den-anledning erder basuret pa vitfarog O
F. 010699 lruffei foigende

Lon-nr.i 30030

ANSETTELSESAFTALE Sag-nr.: 7i0200

imel lem E. PIHL& SON A.S. og

Navn: Henrik Due Pectersen Fodsetsdato/cpr_nr. 190276-1215
Slilling: Civilingenior /Ansat som: Ingenior Fodestedl
Adresse E.ik Eriksens Gade 12, 3.th. Tetefon: z1g4 7456

2300 Kobenhrvn S Nationatiiei: Dansk

Udstedt af: - Den: -  Gyldig t i l :  -

lEgteskabelig siilling: Ugift Agtef@ es navn: -

Nermeste p6rorende Navn: Lotte Jakobsen St€gtsforhoro:
(Udover e-gtefelJe) Adresse: Erik Eriksens cade i2, 3.th., 2300 Kobenhavn S Tetefon: zz73 Oggg

Udrejsedato: 160505
Ansellelsesperiode for hjemrejsen betares af p HLi 12 maneder, eler 6/i2 mdr. efter seneste reriereise.

Tilmeldt folkeregislrei i: Kobenhavn kommune. Skattefritagetseserktering:sogesafpihl
Ansat I udland umiddelbaft inden anseiletsen i (tand): - fraliit: -

I oraiiale:

Grundlsn: 32.500 DKKm6ned
Koniraklbonus: - DKK/mened, der betates, forudsat den ansatie ikke opsigeraftaten ior _

Bank: Basisbank dk Reg.nr.: 1671 Konto_nr.: ooAOETs2Za
Bankadfesse: - Telefon:

Seraftaler:

Vedlagt: Notat og forsikringsbetingetser for udstationeringsforsik.ing.

PIHL & SON A.S.

Dato



Ansattelse ved Pihl Inc., Boston
Til leg 270505

Afventende opnaelse af arbeidstilladelse i USA udsendes funktionerer fra E, Pihl & Son
A.S. pi Pihl 's "sedvanlige" udlandskontrakt, dog med nedenstaende s@rlige betingelser.
NAr arbejdstilladelse er opnaet vil der blive indgaet en ansettelsesaftale mellem den
udsendte og Pihl Inc.

Til leg ti l

GENERELLE ANSATTELSESBETINGELSER

Pihl Boston, USA

Folgende endringer er aftalt som geldende for vilker og betingelser i fo|bindetse med ansettelse
veq ovenn@vnle:

s2-
s5

Lon, stk. 1 c) og
Arbeidstid og arbejdsforhold slk. 't

Arbejdspladsens normale arbejdstid ef 8 timer for hver arbejdsdag 5 dage om
ugen.

Lgn, stk, 2

Personlige skatter der matte blive pelignet den ansatte i USA er for den ansattes
egen regning.

Varighed / opsigelsesfrist, stk. 1

Opsigelse af ans€ttelsesaftalen kan kun ske i.h.t. den danske funKlonarlov.

Ferie

Optjening ai ferie vil svare til reglerne gEldende for arbejde hos Pihl i Danmark,
dvs. 5 ugers ferie pr. ar samt 5 ferie-fridage.

Kost og logi

Den ansatte vilfe sti l let passende bolig ti l  radighed inklusiv rimeligt udstyr af
mobler, husholdningsredskaber, hvidevarer, sengelinned, hendkl@def, radio/tv
o.lign. Udgifter til forbrug af el, vand og telefon betales af Pihl, hvorimod udgifter til
kost og rengoring pahviler den ansatte.
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Ansattes underckrift for E. PIHL & SON A.S.


