Informasjon til studenter
Har du gyldig studentlisens og ønsker å bidra inn i vaksinearbeidet?
Da kan du registrere deg her: Registrering (manpower.no)
Etter at du har registrert deg, vil Manpower ta kontakt ved behov for eventuelle videre avklaringer.
Manpower tar også imot forespørsler fra kommunen. Dersom kommunens behov, tidsperiode etc.
samsvarer med din tilgjengelighet, blir du kontaktet. Hvor raskt dette kan skje, vil være avhengig hvor
mange kommuner som ber om hjelp fra denne ordningen, og hvilken hjelp de ber om.
Du velger selv hvor mye og når du er tilgjengelig ved registrering til Manpower. Endringer i
tilgjengelighet tas i dialog med Manpower. Informasjonen du oppgir er uforpliktende, men det
forventes at svarene du oppgir er reelle.
Ordningens varighet
Denne ordningen er midlertidig. Det kan komme inn forespørsler fra kommunene i tidsperioden
21.12.2021- 30.01.2022. Alle henvendelser vil bli behandlet fortløpende av Manpower.
Ordningen kan forlenges ved behov, men det er likevel slik at kandidaten selv bestemmer når og hvor
lenge de er tilgjengelig.
Lønn
Manpower er arbeidsgiver, og det er de som ansetter og utbetaler lønn til helsefagstudentene som
er aktuelle for oppdrag om vaksinering i kommunene.
I denne ordningen gis lønn med utgangspunkt i 3-årig U/H-utdanning med 4 års ansiennitet. Det gir
en timelønn på 241 kr.
Godtgjøring for særskilt arbeidstid følger Hovedtariffavtalen (HTA) og er regulert slik:
- HTA kap. 1 § 5 pkt. 5.2.2 – Lørdags- og søndagstillegg for arbeidstagere som har arbeidstiden
regulert i HTA
For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på minst kr
53 per time.
- HTA kap. 1 § 5 pkt. 5.3.1 – Helge- og høytidstillegg
For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 og kl. 24.00 på helge- og høytidsdager, på påskeaften
samt for arbeid mellom kl. 12.00 og kl. 24.00 på onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og
nyttårsaften betales et tillegg på 1 1/3 timelønn pr. arbeidet time.
- HTA kap. 1 § 5 pkt. 5.4 – Kvelds- og nattillegg
Pkt. 5.4.1
For arbeidstakere som arbeider etter skift- eller turnusplaner (skiftende arbeid fra dag til dag
og/eller uke til uke), betales et tillegg på minst kr 56 per arbeidet time for ordinært arbeid
mellom kl. 17.00 og kl. 06.00.
Pkt. 5.4.2
Arbeidstakere som ikke kommer inn under punkt 5.4.1, tilstås minst kr 28 per arbeidet time
for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00
Kontaktinformasjon
For spørsmål knyttet til din registrering og forhold knyttet til ansettelsen, ta kontakt med Manpower:
firmapost@manpower.no Du finner også mer informasjon her.

