
Sådan beregnes din løn 

Hvordan beregnes min løn? 
 
Lønnen bliver beregnet ud fra det fastsatte tidsforbrug på din rute. Tidsforbruget fastsættes ud fra det arbejde der skal laves 
på ruten på omdelingsdagen. Derfor er tiden også variabel, fordi der er ting på din rute der ændrer sig fra omdelingsdag til 
omdelingsdag. 

Din løn består af en basisløn der er fast og en variabel løn der ændrer sig alt efter vægt og antal. 

Basislønnen består af klarmelding, klargøring og køretid på ruten. Klargøringen er den tid det tager at lægge produkterne i dit 
køretøj. Køretiden på ruten er den afstand du tilbagelægger på cykel eller i bil og afstanden ind til de enkelte husstande. 

Den variable løn består af optælling, genopfyld, indkastet på forskellige husstandstyper og aflo’er (levering på etagen eller 
andre særlige leveringssteder). Tiden til optælling varierer efter hvor mange produkter der er til omdeling. Du får tid til at køre 
tilbage og fylde traileren op for hver 60 kg. Indkastet i postkassen varierer efter vægten på de produkter husstanden skal 
modtage. Jo mere du skal aflevere jo længere tid tager det. Tidsberegningen er med udgangspunkt i arbejdstakt 100. 

Den tid alle disse elementer tager, er fastsat af eksterne professionelle tidsstudieteknikere. Ved hver omdelingsdag laver vi en 
beregning, der summerer tiden op på din rute, så du kan se afstanden og den samlede tid på budzonen.dk. 

Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan holde tiden: 

Først og fremmest skal du se filmen på budzonen, der anviser hvordan arbejdet skal udføres. Du skal holde et rask tempo når 
du arbejder, så du går ca. 5 km/t. 

Hvis tiden stadigvæk ikke holder, kan du kontakte din distributionsleder for at få nogle gode råd. Vi kommer evt. ud til dig for 
at se hvordan du udfører arbejdet og hjælper dig med at gøre det så korrekt som muligt. 
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