Lønudbetaling
Som omdeler aflønnes du som minimum i henhold til gældende timeløn på baggrund af den beregnede tid for den pågældende
rute.
De gældende timelønssatser for aldersgrupperne er følgende:

Omdelerens alder:

Løn pr. time:

Over 18 år

kr. 108,25

Genetillægget udgør 22,83 kr.
Lønnen udbetales månedsvis bagud og er til disposition på bankkontoen den sidste hverdag i måneden. Lønperioden går fra
den 21. i måneden til den 20. i efterfølgende måned.

Alle omdelere ved NORDJYSKE Medier modtaget lønsedler digitalt via e-Boks. Det er således ikke muligt at modtage en
lønseddel i papirform.
Dine fordele
E-boks fungerer som et personligt arkivsystem, hvor du kan samle alle dine vigtige papirer ét sted. Du arkiverer dine
dokumenter elektronisk og kan altid finde dem igen. Du slipper for den manuelle sortering og arkivering af de lønsedler, som
du normalt modtager i din postkasse.
Med e-Boks har du altid adgang til dine lønsedler via internettet. Det betyder, at du bl.a. kan tjekke ferieopgørelser og
afspadsering fra computeren, på arbejdet eller derhjemme. Ønsker du stadigvæk at opbevare dine lønsedler i papirformat, kan
du altid printe dem ud fra e-Boks.
Udover at modtage dine lønsedler i e-Boks kan du også tilmelde andre dokumenter fra fx ATP, SKAT, din bank,
forsikringsselskaber, fagforeninger osv.. Du kan endvidere gemme vigtige dokumenter som fx dåbsattest ved at scanne dem
til e-Boks. Alt kan således samles ét sted.
Sikkerhed
E-Boks er tilknyttet dit personnummer, hvilket betyder, at ingen andre har adgang til dine dokumenter. Dermed er du sikker
på, at de altid havner hos dig, uanset om du flytter eller skifter e-mailadresse. Alle de informationer der bliver sendt til dig
bliver kodet således, at andre ikke kan se dem. Det foregår via en kryptering. Samtidig anvender e-Boks et godkendt
sikkerhedscertifikat, som er din garanti for, at du kommunikerer med den rigtige modtager - nemlig e-Boks. Fysisk er
indholdet placeret på en af Danmarks bedst sikrede dataservere hos KMD.

Hvordan gør jeg?
Du kan se en vejledning i brugen af e-Boks her.
Hvis du oplever problemer i forbindelse med e-Boks, kan du kontakte e-Boks brugersupport:
Kontakt
e-Boks brugersupport, tlf. 38 17 11 60
Åbningstider:
Hverdage: 9-20
Weekend: 11-17
Mail: info@e-boks.dk

