Arbeidsovereenkomst
Ondergetekenden:
Naam:
Adres:

DJ Taxi
Marnixstraat 68 HR
1015VW Amsterdam
ten deze vertegenwoordigd door Danny Möller Costa, hierna te noemen werkgever;
en:
Naam:
Adres:

mevrouw A.A. Hadi
Amundsenweg 20-3 H
1056AV Amsterdam

Geboortedatum:
18 juni 1990
BSN:
202647961
hierna te noemen werknemer;
komen als volgt overeen:

1 Gegevens arbeidsovereenkomst
Werknemer treedt op 1 januari 2017 in dienst bij werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd in de functie van Algemeen manager.

2 Proeftijd
Op deze overeenkomst is een proeftijd van toepassing van twee week, te rekenen vanaf het moment
van indiensttreding. Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst direct en zonder opgaaf van
redenen worden beëindigd door werkgever of werknemer.

3 Werktijden en plaats werkzaamheden
Werknemer werkt fulltime voor gemiddeld veertig uren per week.
De werkzaamheden worden gewoonlijk verricht te Amsterdam.

4 Salaris en vakantietoeslag
Het salaris bedraagt € 5.231,00 (vijfduizendtweehonderdeenendertig euro) bruto per maand. Het
salaris wordt telkens voor het einde van de loonbetalingsperiode uitbetaald. De vakantietoeslag
bedraagt acht procent van het bruto jaarsalaris. Dit wordt naar evenredigheid van de duur van de
arbeidsovereenkomst opgebouwd in de periode van juni tot en met mei. De vakantietoeslag wordt
uitbetaald in de maand mei. Werkgever verstrekt per loonbetalingsperiode een loonspecificatie
(loonstrook).
Werknemer verklaart er mee in te stemmen dat de loonstrook zowel op schriftelijke wijze als
elektronisch kan worden verstrekt.

5 Vakantiedagen
Werknemer heeft per jaar recht op twintig vakantiedagen op fulltime basis met behoud van salaris.
Deze worden naar evenredigheid van de duur en de omvang van de arbeidsovereenkomst
opgebouwd.
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6 Pensioen
Werknemer valt onder de verplichte pensioenregeling van Pensioenfonds Vervoer. Werkgever
informeert werknemer over de inhoud en de toetredingsvoorwaarden van het pensioen.

7 Overige afspraken
7.1 Collectieve arbeidsovereenkomst
Op de arbeidsovereenkomst is de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) Taxivervoer van
toepassing.

7.2 Nederlands recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

8 Ondertekening
Deze arbeidsovereenkomst is in tweevoud opgemaakt.
Plaats:
Datum:

Plaats:
Datum:

Handtekening werkgever:

Handtekening werknemer:
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