De sidste par måneder har i den grad været præget af Corona og vi håber, at I passer på jer selv
og hinanden, så vi alle kan komme godt på den anden side af denne sundhedskrise.
Det kræver noget af os alle – så derfor hold afstand – hold rent og ikke mindst hold ud!
Men husk at selv i de svære tider, skal vi også huske at nyde det skønne forår med gule
rapsmarker, lyse nætter og lunt vejr og alt hvad der hører til her.
Selv om dagene er lange og nætterne lyse så HUSK at passe på dig selv i trafikken og hav altid
din refleksvest på.
Forårshilsner fra
NORDJYSKE Medier, Distributionen

Sommerferie 2020 – giv os besked inden den 10. maj 2020
Det er nu muligt at registrere din sommerferie. Giv os besked i god tid, hvis du ønsker
sommerferie i perioden den 24. juni til og med den 5. august 2020.
Du skal logge ind på omdeler.nordjyske.dk og udfylde formularen under ”Min Side – Ferie”
Du kan max ønske 3 ugers ferie.
OBS: Du skal også gå ind og registrere selvom du IKKE skal holde ferie.
OBS! Er du over 18 år, gør vi opmærksom på, at denne formular er til dit ønske om sommerferie.
Har du ikke hørt fra os sidst i maj 2020, er dit ferieønske indfriet.
Omdeler du både reklamer/ugeaviser samt morgenaviser, skal du huske at meddele ferie på begge
omdelerjob.

Tjen ekstra penge i sommerferien ved at tage afløserruter
Har du lyst til at tjene lidt ekstra penge i sommerferien så log-in ind på omdeler.nordjyske.dk / Min side /
X-tra ruter og meld hvornår du har mulighed for at hjælpe. Du vil så blive kontaktet af din distributionsleder
for at aftale hvilken ruter du skal tage.
Har du en ven/veninde, fætter/kusine der også har lyst til at tjene lidt ekstra lommepenge i sommerferien –
så send en sms til 1914 eller kontakt os på mail ndireklamebud@nordjyske.dk.

Corona/Handsker
Hvis du mangler handsker til omdelingen – så send os en mail eller sms – så skal vi sørge for at der
bliver pakket en pose til dig.
Feriepenge optjent i 2019
Hvis feriepengebeløb under kr. 1.500 er disse automatisk udbetalt til din NEM Konto omkring 1. maj 2020.
Anmodning om feriepenge som er overført til borger.dk:
Det er feriepenge optjent i perioden 1/1-31/8 2019. Beløbet som er overført til borger.dk er saldoen på
lønsedlen for august måned.
Resten af året er feriepengene indefrosset iht. Ny Ferielov, men man vil ikke kunne anmode om mere end
det der er optjent 1/1 2019 til 31/8 2019.
Dette er gældende for alle.
Anmodning om feriepenge skal ske på borger.dk
De indefrosne feriepenge administreres af Lønmodtagernes Feriemidler, som automatisk udbetaler de
indefrosne feriepenge optjent i perioden 1/9 2019 til 31/8 2020, når man går på pension.
De omdelere, som allerede er folkepensionister, vil få de indefrosne feriepenge udbetalt ultimo 2021 fra
Lønmodtagernes Feriemidler.

VIGTIGT! HUSK altid at omdele efter adresserede omslag
HUSK at det er meget vigtigt, at hver husstand får det reklamesæt, der hører til den enkelte
adresse.
Det er derfor ekstra vigtigt, at du får rettet din gangrækkefølge både til midt ugen og til
weekenden så disse er ens.
Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte din budleder.

Husk altid at rydde op efter dig selv når du er ude at omdele, så der ikke ligger strips, aviser mv.
og flyder på fortove og veje.

