Visstidsanställningsavtal 25/11-2018

Visstidsanställningsavtal
1.1 Egenanställningen
HYRENARBETSGIVARE.se är en del av Rent A Paycheck Sverige AB.
Egenanställningen innebär att Du som uppdragstagare anställer dig själv i
HYRENARBETSGIVARE.se / Rent A Paycheck Sverige AB (härefter kallad ”HEA”)
med syfte att genomföra egengenererade uppdrag. Uppdragsförloppet går till på
följande sätt:
1. Du registrerar dig i vårt fakturaverktyg genom att skapa ett konto. När
kontot är skapat tar vi arbetsgivaransvaret och ser till att du är försäkrad
under uppdragen.
2. När fakturering skall ske fyller du i fakturaunderlaget i fakturaverktyget och
skickar iväg fakturan och därmed godkänner du detta avtal.
3. Fakturan tas emot av HEA för en sista granskning innan fakturan skickas
vidare till Kunden av HEA.
4. HEA bevakar att betalning sker.
5. När Kunden har betalt fakturan så betalar HEA ut din lön inom 24 timmar på
ditt registrerade konto med avdrag för eventuella kostnadsavdrag,
arbetsgivaravgifter och löneskatt. Semesterlön betalas ut i samband med
löneutbetalningen.

1.2 Anställningsform
Du är allmänt visstidsanställd vilket innebär att anställningen påbörjas och
avslutas med själva uppdraget enligt 5 § Lagen om anställningsskydd (LAS).

1.3 Arbetsort & Arbetstider
Arbetsort kan variera för varje enskilt uppdrag. Arbetstiden avtalas mellan den
Egenanställde och Kunden.

1.4 Försäkring
När du fakturerar via HEA har du automatiskt en olycksfallsförsäkring (TFO) och
tjänstegrupplivförsäkring (TGL). En förutsättning för att du ska omfattas av
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försäkringarna är att du är fullt frisk och arbetsför. I de fall du inte täcks av
Kundens ansvarsförsäkring kan du omfattas av HEAs ansvarsförsäkring alternativt
att HEA hjälper till att teckna en ansvarsförsäkring som passar dig. Utöver detta
kan HEA erbjuda förmånliga och prismässigt konkurrenskraftiga försäkringar
genom HEAs samarbete med oberoende försäkringsmäklare. Tilläggsförsäkringar
måste tecknas i vissa branscher och för viss typ av uppdrag. HEA tillhandahåller
dessa försäkringar på din bekostnad. Det åligger dig att ha tilläggsförsäkring innan
uppdraget påbörjas om så krävs.

1.5 Tjänstepension
– Den Egenanställde har möjlighet att pensionsspara och väljer själv hur stor del
av lönen som ska avsättas. Detta görs i samband med att fakturan skickas.

1.6 Behandling av personuppgifter
Samtycke ska lämnas innan anställning påbörjas för att HEA får behandla de
personuppgifter som lämnas på HEAs hemsida. Samtliga villkor för behandling
framgår på Arbetsgivarens hemsida. Samtycke lämnas genom att du registrerar
dig i vårt fakturaverktyg.

1.7 Avtalets giltighet och uppsägning
Avtalet gäller från och med att du påbörjat ditt uppdrag och löper till dess
uppdraget avslutats. Du kan avsluta ett uppdrag och därmed din
uppdragsanställning med omedelbar verkan om så önskas i enlighet med de
Allmänna Villkoren. HEA förbehåller sig rätten att säga upp anställningsavtalet
med dig om du bryter mot Visstidsanställning avtalet eller Allmänna Villkor.

1.8 Övrigt
I övrigt gäller de anställningsvillkor som vid tidpunkten för fakturering tillämpas av
HEA vilket tydligt framgår av detta avtal och av Allmänna Villkor – Egenanställd
som finns på HEAs hemsida.
Signering sker genom godkännande av detta anställningsavtal vid tidpunkten för
fakturering.
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Rent A Paycheck Sverige AB
…………………………………………
Staffan Sjöberg, HEA

Arbetstagarens namn
………………………………..

PARTERS KONTAKTUPPGIFTER
Arbetsgivare:
Rent A Paycheck Sverige AB
Org. nr. 559106-087
Bergströms väg 23
245 61 Staffanstorp
Kontaktperson: Kundsupport
Tel. 073 – 146 17 88
E-post: info@hyrenarbetsgivare.se

Arbetstagare:
Namn, personnummer, adress samt
kontaktuppgifter för arbetstagaren
framgår av den Egenanställdes
personliga konto på arbetsgivarens
hemsida.

