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Velkommen 

 

Kære nye kollega, velkommen til. 

Vi er glade for, at du har valgt at arbejde 
hos os. 

Vi ser frem til et godt samarbejde i en 
travl koncern. 

God arbejdslyst! 
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Hvad står vi for? 

• Høj kvalitet 

• Godt værtskab 

• Hurtig og opmærksom service 

• Følger tidens trends 

• Tager fat om problemer 

• Vi står ikke stille 

• Glade medarbejdere 

• Gode kolleger 

• Muligheder for den dygtige medarbej-
der 
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Personalepolitik 

I denne intro finder du en lang række 
praktiske oplysninger. 

Introen indeholder også vores personale-
politik. Personalepolitikken er gældende 
for dit ansættelsesforhold / læreforhold 
ud over vilkårene i din ansættelseskon-
trakt / uddannelsesaftale. 

Derfor er det vigtigt, at du læser denne 
intro igennem. 

I de fleste af vores virksomheder findes 
yderligere skriftlige retningslinjer for dit 
arbejde. Spørg din daglige leder. 
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Fransk-inspireret brasserie siden 1981 
En hjørnesten i Københavns byliv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 33133613             
 

         

http://www.cafevictor.dk/
https://www.facebook.com/cafevictordk/
http://www.findsmiley.dk/114779
https://www.google.dk/maps/place/Ny+%C3%98stergade+8,+1101+K%C3%B8benhavn+K/@55.680763,12.5810153,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46525319d7d8f899:0xf30bd83b650d5b4?hl=en
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1013573081
https://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=107&sagID=VA%201990%2001145
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Klassisk frokost og aftenmenu 
med rødder i det franske landkøkken 
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http://www.ravage.dk/
https://www.facebook.com/ravagecph
https://www.instagram.com/ravagecph
http://www.findsmiley.dk/527170
https://www.google.dk/maps/place/Kongens+Nytorv+16,+1050+K%C3%B8benhavn+K/@55.6813478,12.5838332,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x465253183c6269ed:0x2a00777c721e03c8?hl=en
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1018389785
https://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=107&sagID=VA%202013%2000864
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Rustik italiensk kvalitet 
på Kongens Nytorv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 33142277             
 

         

http://www.f-i-a-t.dk/
https://www.facebook.com/trattoriaFIAT/
https://www.instagram.com/trattoriafiat/
http://www.findsmiley.dk/119131
https://www.google.dk/maps/place/Kongens+Nytorv+18,+1050+K%C3%B8benhavn+K/@55.6813993,12.5836767,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x465253183b9a1113:0xd889d05c922412d0?hl=en
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1013377231
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En fransk oplevelse 
i særklasse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 33133713             
 

         

https://www.esmee.dk/
https://www.instagram.com/esmee_cph/
http://www.findsmiley.dk/124791
https://www.google.dk/maps/place/Kongens+Nytorv+8,+1050+K%C3%B8benhavn+K/@55.6812939,12.5841156,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x465253183d0ecedf:0x4a6e2cca662c932e?hl=en
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1015785701
https://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=107&sagID=VA%202021%2001348
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Ærlig fransk mad 
i idylliske omgivelser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 33145743             
 

             

https://www.alsace.dk/
https://www.facebook.com/alsacerestaurant
https://www.instagram.com/restaurantalsace/
https://www.findsmiley.dk/119706
https://www.google.com/maps/place/Ny+%C3%98stergade+9,+1101+K%C3%B8benhavn/@55.6806821,12.5807235,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4652531762a25119:0xabc9f2dad367a25d!8m2!3d55.6806821!4d12.5829122
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1013191448
https://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=107&sagID=VA%202022%2001491
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Grillen tændes op i 
Københavns romantiske blomsterbar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31184040             
 

             

http://www.restaurantlejardin.dk/
https://www.facebook.com/lejardincph
https://www.instagram.com/lejardin_cph/
https://www.findsmiley.dk/983755
https://www.google.com/maps?q=ny+%C3%B8stergade+14&rlz=1C1GCEU_daDK819DK819&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwizybGEx6rvAhWMDewKHcWtAnMQ_AUoAXoECAMQAw
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1026874692
https://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=107&sagID=VA%202021%2000754
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Intim dining 
& clubbing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 70702999             
 

             

http://www.lusso.nu/
https://www.facebook.com/lussocph
https://www.instagram.com/lussocph
http://www.findsmiley.dk/634443
https://www.google.dk/maps/place/Hovedvagtsgade+8,+1103+K%C3%B8benhavn+K/@55.680756,12.5812373,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46525319d618c50f:0x57b3c8464b5658a6?hl=en
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1019543842
https://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=107&sagID=VA%202015%2002346
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Uformelt spisehus og bar i rå lokaler 
med stor udendørs lounge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 70701085             
 

             

https://psbargrill.dk/city
https://www.facebook.com/PSBarGrill/
https://www.instagram.com/psbargrill/
http://www.findsmiley.dk/534658
https://www.google.dk/maps/place/Pilestr%C3%A6de+12,+1112+K%C3%B8benhavn+K/@55.680146,12.5790493,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x465253174369397f:0x17e30248a88f23d9?hl=en
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1018267744
https://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=107&sagID=VA%202015%2002342
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PS-konceptet findes nu også 
på solrige Sankt Jakobs Plads 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31311340             
 

             

https://psbargrill.dk/%C3%B8sterbro
https://www.facebook.com/psbarobro/
https://www.instagram.com/psbargrill2100
http://www.findsmiley.dk/716625
https://www.google.dk/maps/place/%C3%98sterbrogade+106,+2100+K%C3%B8benhavn+%C3%98/data=!4m2!3m1!1s0x465252fa6251dc63:0xc4cf30b8e1d8b4cc?sa=X&ved=0ahUKEwjIl5Hdsp3XAhWCThoKHSQWAHQQ8gEIJzAA
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1022781223
https://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=107&sagID=VA%202015%2002342


 Dato: 19.09.2022 

 
 
 
 

Dine yndlingsretter fra 
de forskellige asiatiske køkkener 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 70702435             
 

             

https://themarketcph.dk/asian
https://www.facebook.com/themarketcph
https://www.instagram.com/themarketasian/
http://www.findsmiley.dk/635691
https://www.google.dk/maps/place/Antonigade+2,+1106+K%C3%B8benhavn+K/data=!4m2!3m1!1s0x4652531744b5a319:0xb6217d75ae86a85d?sa=X&ved=0ahUKEwj5vtiIj47MAhWC6RQKHSM3AaYQ8gEIGzAA
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1021211164
https://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=107&sagID=VA%202016%2000583


 Dato: 19.09.2022 

 
 
 
 

Gode råvarer, enkelhed og elegance 
på italiensk manér 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 70702435             
 

             

https://themarketcph.dk/italian
https://www.facebook.com/The-Market-Italian-192372345017886
https://www.instagram.com/themarketitalian/
http://www.findsmiley.dk/635693
https://www.google.dk/maps/place/Antonigade+8,+1106+K%C3%B8benhavn+K/data=!4m2!3m1!1s0x465253175da9d5d7:0xea8016f2ea1c487c?sa=X&ved=0ahUKEwjikMfjzejMAhUE7BQKHVd9DVwQ8gEIGzAA
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1021211628
https://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=107&sagID=VA%202016%2000583


 Dato: 19.09.2022 

 
 
 
 

Spansk tapas 
I hjertet af København 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 70702428             
 

             

http://www.bocado.dk/
https://www.facebook.com/bocadocph
https://www.instagram.com/bocado_cph/
https://www.findsmiley.dk/962916
https://www.google.com/maps/place/Kristen+Bernikows+Gade+9,+1105+K%C3%B8benhavn/data=!4m2!3m1!1s0x46525317688e93fd:0x12f1d06c2ee47abe?sa=X&ved=2ahUKEwjX1ueWrPjkAhUlwcQBHT2TAboQ8gEwAHoECAoQAQ
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1024474794
https://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=107&sagID=VA%202021%2001349


 Dato: 19.09.2022 

 
 
 
 

Åben ild og gode vibes 
i Kødbyen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31183030             
 

             

http://www.restaurantcamino.dk/
https://www.facebook.com/RestraurantCamino
https://www.instagram.com/restaurant.camino/
http://www.findsmiley.dk/983756
https://www.google.dk/maps/place/H%C3%B8kerboderne+16B,+1712+K%C3%B8benhavn/@55.668247,12.5553543,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465253738bfddf5f:0xbf9cbee264f7eec1!8m2!3d55.668244!4d12.557543
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1026660005
https://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=107&sagID=VA%202021%2000753


 Dato: 19.09.2022 

 
 
 
 

Hyggelig bistro 
med plads til alle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 70203089             
 

         

http://www.bistrocentral.dk/
https://www.facebook.com/bistrocentral.dk
https://www.instagram.com/bistrocentral/
http://www.findsmiley.dk/636689
https://www.google.dk/maps/place/Ny+%C3%98stergade+20,+1101+K%C3%B8benhavn+K/@55.681546,12.5803703,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46525319c2d22dbb:0xc6fa1e2fb02921b1?hl=en
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1019668106
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Moderne europæisk gourmetkøkken 
i romantiske omgivelser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 32951330             
 

             

http://restaurant-kanalen.dk/
https://www.facebook.com/restaurantkanalen/
https://www.instagram.com/restaurant_kanalen/
http://www.findsmiley.dk/112690
https://www.google.dk/maps?q=wilders+plads+2&ion=1&espv=2&bav=on.2,or.&bvm=bv.148073327,d.bGg&biw=1920&bih=950&dpr=1&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwiXx8GYyLDSAhUC_ywKHUwIBcwQ_AUIBigB
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1002794582
https://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=107&sagID=VA%202018%2000567


 Dato: 19.09.2022 

 
 
 
 

Fransk med masser 
af varme og kærlighed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 33151060             
 

             

http://www.saloncph.dk/
https://www.facebook.com/saloncph.dk/
https://www.instagram.com/salon_cph/
http://www.findsmiley.dk/732454
https://www.google.dk/maps/place/Bredgade+63,+1260+K%C3%B8benhavn/data=!4m2!3m1!1s0x46525321e4dc0b15:0x9d5a247041872822?sa=X&ved=0ahUKEwiWiJvr0OvaAhVEElAKHXNVA_MQ8gEIKDAA
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1023150138
https://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=107&sagID=VA%202018%2001145


 Dato: 19.09.2022 

 
 
 
 

Californisk grill og lækkerier fra Asien 
med udsigt til havnen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 70702427             
 

             

http://www.boathouse.dk/
https://www.facebook.com/boathousecph/
https://www.instagram.com/boathousecph/
http://www.findsmiley.dk/746755
https://www.google.dk/maps/place/Strandgade+85,+1401+K%C3%B8benhavn/@55.6768642,12.5931463,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4652533b7edbd76d:0x3eba93ec714d00d1!8m2!3d55.6768642!4d12.595335
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1022451622
https://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=107&sagID=VA%202018%2000846


 Dato: 19.09.2022 

 
 
 
 

Her kan du slubre rosé, øl og kaffe 
 i liggestol på byens flotteste torv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

     

https://www.findsmiley.dk/948423
https://www.google.dk/maps/place/Kongens+Nytorv+18,+1050+K%C3%B8benhavn+K/@55.6813993,12.5836767,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x465253183b9a1113:0xd889d05c922412d0?hl=en
https://www.facebook.com/vinomiocph
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1025792706
https://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=107&sagID=VA%202016%2002447


 Dato: 19.09.2022 

 
 
 
 

Efter en lækker middag fra grillen 
fortsætter hyggen ved den lange bar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 70702460             
 

             

http://www.lucifer.dk/
https://www.facebook.com/Luficercph/
https://www.instagram.com/lucifercph/
http://www.findsmiley.dk/798052
https://www.google.dk/maps/place/Store+Kongensgade+59,+1264+K%C3%B8benhavn/@55.6842553,12.5852962,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46525318eb94c53d:0x94f20509095e29fb!8m2!3d55.6842553!4d12.5874849
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1012866484&language=da
https://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=107&sagID=VA%202019%2000611


 Dato: 19.09.2022 

 
 
 
 

Åbner 
ultimo 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 70702460             
 

         

http://www.goldfinch.dk/
https://www.instagram.com/goldfinch_cph/
http://www.findsmiley.dk/959346
https://www.google.dk/maps/place/Kongens+Nytorv+8,+1050+K%C3%B8benhavn+K/@55.6812939,12.5841156,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x465253183d0ecedf:0x4a6e2cca662c932e?hl=en
https://datacvr.virk.dk/enhed/produktionsenhed/1020710124
https://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=107&sagID=VA%202022%2001414


 Dato: 19.09.2022 

 
 
 
 

Genvejen til et vellykket arrangement 
… alle vores restauranter samlet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31132020             
 

     

http://www.sovinobrands.dk/
https://www.facebook.com/Sovino-Brands-2431947003536529/
https://www.google.com/maps/place/Hovedvagtsgade+8,+1103+K%C3%B8benhavn/data=!4m2!3m1!1s0x46525319d640a65b:0xb13109c9ed6be77b?sa=X&ved=2ahUKEwi_pM7ms5bxAhUMnBQKHekSB0QQ8gEwAHoECAYQAQ
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1020021434
https://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke?action=107&sagID=VA%202019%2000613


 Dato: 19.09.2022 

Når du tiltræder 

Ansættelseskontrakt 

Efter en prøvevagt finder du og den dag-
lige leder ud af, om ansættelse er noget 
for begge parter. 

I så fald skal du have en ansættelseskon-
trakt. Hvis du foretrækker en kontrakt på 
engelsk, så bed den daglige leder om en 
engelsk version. 

Din leder skal bruge disse oplysninger til 
kontrakten: 

• Fulde navn 
• Adresse 
• CPR-nummer 
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• Bankoplysninger (reg.nr. + konto) 
• E-mail 

Du får lejlighed til at gennemlæse kon-
trakten og stille og eventuelle spørgsmål. 

Ansættelseskontrakten udfyldes og un-
derskrives i to eksemplarer. Du får det 
ene eksemplar. 

Kontrakten indeholder oplysninger til 
brug for lønudbetaling. Det er derfor vig-
tigt, at kontrakten kommer på plads med 
det samme, og at alle oplysninger er ud-
fyldt korrekt og tydeligt. Hvis vores admi-
nistration ikke har dine korrekte oplys-
ninger, kan lønnen ikke udbetales, og den 
kan blive forsinket op til en måned. 

For elever indgås en uddannelsesaftale, 
og elever får derfor ikke en ansættelses-
kontrakt. 



 Dato: 19.09.2022 

 

Kopi af arbejdstilladelse / pas 

Alle danske arbejdsgivere har pligt til at 
tjekke, at deres medarbejdere lovligt kan 
arbejde her i landet. Derfor skal du afle-
vere dokumentation for dette straks ved 
tiltrædelsen. 

Hvis du er dansk statsborger, EU-
statsborger eller statsborger i Norge, Is-
land eller Schweiz, har du altid lov til at 
arbejde i Danmark. 

I så fald opfylder du lettest dokumentati-
onskravet ved at aflevere en kopi af bil-
ledsiden i dit pas. Du er velkommen til at 
strege alle oplysninger over på kopien, på 
nær navn, nationalitet og udstedelses-
/udløbsdato. 



 Dato: 19.09.2022 

Hvis du ikke ønsker at aflevere kopi af dit 
pas, er du velkommen til at aflevere kopi 
af andet offentligt udstedt dokument, der 
beviser, at du er dansk statsborger eller 
statsborger i et af de andre førnævnte 
lande, og at du dermed har ret til at ar-
bejde i Danmark. 

Vi kan ikke bruge: 

• Sundhedskort 
• Kørekort 
• Forskudsopgørelse / skattekort 

Hvis du er statsborger i et andet land end 
de førnævnte, skal du aflevere kopi af en 
gyldig dansk arbejdstilladelse. 

En arbejdstilladelse fra et andet EU-land 
er ikke brugbar. 

 



 Dato: 19.09.2022 

Vagtplansprogram 
(Ikke relevant for administrationen og graphics) 

I forbindelse med din tiltrædelse bliver 
du oprettet i vores vagtplansprogram, 
Tamigo. 

Du får et login med brugernavn, kode og 
personalenummer. 

Dit personalenummer er lig med dit CPR-
nummer, som vi anvender til at identifi-
cere dig i forbindelse med lønbetaling 
mv. 

Dit brugernavn anvender vi ikke til noget. 
Brugernavnet anvendes kun af dig i for-
bindelse med login i Tamigo. 

Tamigo kan tilgås via browser eller via en 
app. 
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I vagtplanen kan du til enhver tid se, 
hvornår du skal på arbejde. 

Systemet indeholder endvidere en intra-
funktion, hvor din daglige leder og admi-
nistrationen kan skrive beskeder til med-
arbejderne, og hvor du og dine kolleger 
kan skrive til hinanden. 

 

Skattekort 

Arbejdsgiver henter dine skatteoplysnin-
ger fra Skat. Du behøver derfor ikke oply-
se os din trækprocent eller dit fradrag. 

Øverst på din ansættelseskontrakt skal 
du krydse af, om du vil bruge hoved-
kort/frikort eller bikort. Bikort er primært 
relevant hvis du modtager din hovedind-
tægt andetsteds fra. 



 Dato: 19.09.2022 

Løn 

Udbetaling 

Din løn overføres til den bankkonto, som 
er anført på din ansættelseskontrakt. 

Hvis du skifter konto, så meddel det til 
administrationen straks. 

Løn kan ikke udbetales kontant, pr. 
check, via mobile løsninger eller til ban-
ker i udlandet. 

Lønnen går ind den sidste hverdag i den 
kalendermåned, hvor din lønperiode slut-
ter. Lønperioden fremgår af din kontrakt. 

 



 Dato: 19.09.2022 

Forskud 

Der gives som udgangspunkt ikke forskud 
på løn. 

 

Lønsedler 

Lønsedler sendes pr. e-mail eller til 
eBoks. 

Tjek venligst dit spamfilter, før du retter 
henvendelse til administrationen om 
manglende lønseddel. 

Gem dine lønsedler. 

Hvis du skifter e-mailadresse, skal du 
straks oplyse det til administrationen (og 
til din daglige leder). 

Administrationen er berettiget til at op-
kræve et gebyr for kopier af tidligere løn-



 Dato: 19.09.2022 

sedler på 100 kr. for én lønseddel og 10 
kr. pr. efterfølgende lønsedler, pr. hen-
vendelse. Årsagen er, at der bruges me-
get tid på at genfremsende lønsedler til 
medarbejdere, der er kommet til at slette 
dem eller har glemt at oplyse ny e-
mailadresse. 

 

Indsigelser 

Når du modtager din lønseddel, bør du 
straks kontrollere den. 

Mener du, at lønsedlen er forkert på no-
gen måde, herunder at løn, timer eller 
registreret ferie er forkert i forhold til det 
aftalte eller i forhold til dit faktiske arbej-
de, skal du gøre indsigelse pr. e-mail til 
sovino@sovino.dk hurtigst muligt og se-



 Dato: 19.09.2022 

nest 7 kalenderdage efter lønsedlens 
fremsendelse. 

Hvis du ikke gør indsigelse eller gør indsi-
gelse senere, lægges det endegyldigt til 
grund, at der er afregnet korrekt i alle 
henseender, og at der ikke består krav af 
nogen art. 



 Dato: 19.09.2022 

Arbejdstid 

Mødetider 

Alle mødetider skal naturligvis overhol-
des nøje. Du skal være omklædt og klar til 
arbejde, når din vagt begynder. 

Skulle du undtagelsesvis være ved at 
komme for sent, er det afgørende, at din 
daglige leder eller dennes stedfortræder 
kontaktes straks. Kommer du for sent, 
betyder det en ekstra arbejdsbyrde og 
stress for dine kolleger. Og hvis du har 
åbnevagt, kan restauranten ikke kan åb-
ne til tiden. 

 



 Dato: 19.09.2022 

Vagtplan 
(Ikke relevant for administrationen og graphics) 

Du kan se dine arbejdstidspunkter i vagt-
planen. 

Det er forskelligt fra restaurant til restau-
rant, hvordan tildeling af vagter foregår. 
Spørg din daglige leder om det. 

 

Tidsregistrering 
(Ikke relevant for kokke, kokkeelever, administrationen og graphics) 

Vi anvender elektronisk tidsregistrering 
for alle medarbejdere på ’gulvet’. Tidsre-
gistreringen er en del af vagtplanssyste-
met. 

Du skal selv registrere dig ind og ud, når 
du påbegynder arbejdet, og når du har 
fri. 



 Dato: 19.09.2022 

Der betales løn fra det seneste af disse 
tidspunkter: Den registrerede mødetid el-
ler den vagtplanerede mødetid. 

Der betales til det tidligste af disse tids-
punkter: Den registrerede sluttid eller 
den vagtplanerede sluttid. 

På vagter med planeret pause registreres 
pausen automatisk. 

Hvis du holder pause, der ikke er plane-
ret, så skal du selv tjekke dig ud under 
pausen. 

 

Note til en vagt 
(Ikke relevant for kokke, kokkeelever, administrationen og graphics) 

Hvis det af hensyn til arbejdets udførelse 
har været nødvendigt at møde før den 
vagtplanerede mødetid eller blive senere 



 Dato: 19.09.2022 

end planeret sluttid, skal du tilføje en 
elektronisk note til vagten. Det samme 
gælder, hvis du undtagelsesvis ikke har 
haft mulighed for at holde den planerede 
pause. 

Når der er tilføjet en note, vil din daglige 
leder tjekke, om ekstratiden er korrekt og 
kan godkendes. 

Hvis du ikke tilføjer en note, afregnes ar-
bejdstiden efter de almindelige princip-
per beskrevet ovenfor. 

(Hvis du selv er leder eller mellemleder, 
og din egen stilling derfor omfatter time-
godkendelse, skal du selv rette evt. egen 
ekstratid samtidig med godkendelse af de 
øvrige medarbejderes timer.) 

 



 Dato: 19.09.2022 

Tidsregistrering og rettelser 
(Ikke relevant for kokke, kokkeelever, administrationen og graphics) 

Det er eget dit ansvar at registrere din 
arbejdstid korrekt. 

Hvis du glemmer at registrere mødetid 
og/eller sluttid eller glemmer at tilføje 
evt. note om ekstratid, skal du senest 24 
timer efter vagtens afslutning kontakte 
din daglige leder. 

Hvis du a) undlader dette, b) ikke doku-
menterer at have gjort dette eller c) hen-
vender dig efter nævnte tidspunkt, er vi 
berettigede til at betragte pågældende 
vagt / difference som ikke bestående. 

Timeregistreringen er eneste grundlag for 
opgørelse af dit timeantal (efter din dag-
lige leders / arbejdsgivers godkendelse). 
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En medarbejders egne optegnelser i sin 
private notesbog, kollegers forklaringer 
og lignende har ikke nogen gyldighed i 
forhold til arbejdstidens opgørelse. 

 

Arbejdstidspunkter 
(Ikke relevant for administrationen) 

Restaurationsbranchen er lig med skæve 
arbejdstider. 

De fleste af vores restauranter har åbent 
hele ugen. I weekenderne er der som re-
gel ekstra travlt. 

Du skal derfor forvente, at dine arbejds-
tider ligger både i dag- og aftentimerne, 
og såvel på hverdage som i weekender. 
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Nogle vagter omfatter også natarbejde. 
(For kokke og kokkeelever hører dette 
dog til undtagelserne.) 

Vores ledere forsøger at tage hensyn til 
variation og individuelle ønsker. 

 

Ungarbejdere 
(Ikke relevant for kokke, kokkeelever, administrationen og graphics) 

Ind imellem tilbyder vi unge under 18 år 
mulighed for at prøve branchen. Du skal 
være minimum 15 år og have afsluttet 
folkeskolen. 

Vi skal passe ekstra godt på unge medar-
bejdere, som arbejder på ’gulvet’. Derfor 
gælder følgende, hvis du er under 18 år: 

• Du må ikke arbejde efter kl. 22. 
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• Ved vagter over 4½ timer skal du have 
en halv times pause. 

• En vagt må højst være 8 timer inkl. 
pause (dvs. 7½ times arbejde). 

• Du må aldrig arbejde mere end 40 ti-
mer om ugen (Ikke bare gennemsnit-
ligt, men uge for uge). 

• Du skal have mindst 12 timer fri mel-
lem to vagter. 

 

Helligdage og traditionelle fridage 
(Ikke relevant for administrationen og graphics) 

Nogle af dine vagter vil falde på helligda-
ge og traditionelle fridage. Du har derfor 
ikke fri på helligdage eller traditionelle 
fridage, hvis der er planeret vagt til dig. 

Der betales ikke løn eller anden kompen-
sation for helligdage eller traditionelle 
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fridage, hvis du ikke har været på arbejde 
pågældende dag. Det gælder uanset om 
du selv har bedt om fri, eller om arbejds-
giver har varslet dagen som en lukkedag. 

Det gælder naturligvis ikke, hvis du er 
fastlønnet, og dagen i forvejen er en fri-
dag ifølge din almindelige vagtplan. 

Der betales ikke særskilt tillæg for arbej-
de på helligdage, fordi alle tillæg er inde-
holdt i din almindelige lønsats. 

 

Pauser 
(Ikke relevant for administrationen og graphics) 

På lange vagter planeres en pause. 

Du kan anvende din pausetid, som du har 
lyst. Pauser er fritid, og der betales ikke 
løn under pauser. 
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Læs også om p-mad og rygning. 

 

Vagtbytte 
(Ikke relevant for administrationen og graphics) 

Bytning af vagter kræver accept fra din 
daglige leder. 

Vagtbytte uden accept betragtes som 
misligholdelse af dit ansættelses- eller 
læreforhold. 

Hvis du har byttet en vagt væk uden din 
leders accept, og udebliver den du har 
byttet med, betragtes det som udeblivel-
se for dit vedkommende, og dermed som 
en væsentlig misligholdelse af dit ansæt-
telses- eller læreforhold. 
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Ikke godkendt skolefravær 
(Kun relevant for elever) 

Ikke godkendt fravær under skoleophold 
er også at betragte som udeblivelse i for-
hold til elevens arbejdsgiver. 

Ikke godkendt fravær indebærer derfor 
en væsentlig misligholdelse af lærefor-
holdet. 

 

For sent fremmøde og udeblivelse 

For sent fremmøde (bortset fra enkelt-
stående bagateltilfælde) og udeblivelse 
er en væsentlig misligholdelse af dit an-
sættelses- eller læreforhold. 
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Graviditet og barsel 

Betaling 
(Ikke relevant for elever eller medarbejdere med ansættelsesbevis fra 
Horesta & Fælles Fagligt Forbund. Se i stedet overenskomsterne.) 

Vi betaler dig hel eller delvis løn under 
barsels-, fædre-, fælles- og adoptionsor-
lov. 

Det er en betingelse, at du har været an-
sat i vores koncern i 12 måneder, når or-
lovens starter. 

Du får din almindelige lønsats, dog højst 
den sats, der til enhver tid er nævnt på 
barsel.dk. (Maks 171,64 kr./t. pr. jan. 
2020.) 

https://virk.dk/vejledninger/barsel-dk/bdk-refusion/bdk-sa-meget-kan-du-fa
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Der betales for den gennemsnitlige fakti-
ske arbejdstid over de seneste 4 uger før 
barslens påbegyndelse. 

Der betales højst for 37 timer pr. uge, 
uanset om den aftalte eller faktiske ar-
bejdstid er højere end 37 timer pr. uge. 

Der betales for de perioder, der er be-
skrevet på barsel.dk. 

De perioder, der er beskrevet på bar-
sel.dk gælder for begge forældre samlet. 
Du har ikke krav på betaling for perioder, 
der er brugt eller skal bruges af barnets 
anden forælder, herunder via dennes ar-
bejdsgiver. 

Udenfor de perioder, der er beskrevet på 
barsel.dk, kan du få dagpenge fra kom-
munen, i det omfang du har krav herpå i 

https://virk.dk/vejledninger/barsel-dk/bdk-refusion/bdk-sa-meget-kan-du-fa
https://virk.dk/vejledninger/barsel-dk/bdk-refusion/bdk-sa-meget-kan-du-fa
https://virk.dk/vejledninger/barsel-dk/bdk-refusion/bdk-sa-meget-kan-du-fa
https://virk.dk/vejledninger/barsel-dk/bdk-refusion/bdk-sa-meget-kan-du-fa
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medfør af gældende lovgivning. Spørg din 
kommune om dette. 

 

Refusion 

Vores betalinger til dig under orlov er be-
tinget af, at vi har krav på refusion fra det 
offentlige af den fulde lønudgift og fak-
tisk modtager refusionen. 

Hvis vi ikke kan få fuld refusion, nedsæt-
tes betalingen til dig forholdsmæssigt. Al-
lerede udbetalte beløb kan kræves tilba-
gebetalt og/eller kan modregnes i senere 
betalinger til dig af enhver art. 

 

Retten til fravær 

Medarbejdere, der ikke opfylder betin-
gelserne for at modtage betaling under 
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barsels-, fædre-, fælles- og adoptionsor-
lov, har naturligvis stadig ret til orlov i de 
tidsrum, der følger af lovgivningen – i så 
fald blot uden betaling. 

Der kan i så fald være mulighed for dag-
penge fra kommunen, afhængigt af de 
konkrete omstændigheder. Spørg din 
kommune om dette. 
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Kommunikation & data 

Henvendelser til administrationen 

Vores administration ligger i Hovedvagts-
gade 8, 4., 1103 København K. 

Telefonen er åben på hverdage kl. 10-15 
på 3312 1345. 

Du kan også kontakte administrationen 
på sovino@sovino.dk. 

Oplys altid dit navn og arbejdssted. 

 

Kontaktinfo 

Nyt telefonnummer / ny e-mail skal 
straks meddeles til din daglige leder. Ny 

https://www.google.dk/maps/place/Hovedvagtsgade+8,+1103+K%C3%B8benhavn+K/@55.680756,12.5812373,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46525319d618c50f:0x57b3c8464b5658a6?hl=en
https://www.google.dk/maps/place/Hovedvagtsgade+8,+1103+K%C3%B8benhavn+K/@55.680756,12.5812373,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46525319d618c50f:0x57b3c8464b5658a6?hl=en
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e-mail skal endvidere straks meddeles til 
administrationen. 

Restaurantens telefonliste findes i vagt-
planssystemet. 

Dine kollegers telefonnumre må ikke ud-
leveres til andre. 

Du kan frit anvende telefonlisten og 
vagtplans-intra til at kontakte dine kolle-
ger arbejdsmæssigt (vagtbytte og lignen-
de). 

Vagtplans-intra må ikke anvendes i privat 
henseende. 

Telefonlisten er som udgangspunkt også 
tiltænkt arbejdsmæssig anvendelse. 

Hvis en kollega kontakter dig telefonisk 
eller via beskeder i privat henseende og 
imod dit ønske, bør du give pågældende 
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besked om, at du ikke ønsker privat kon-
takt på den måde. Hvis det ikke bliver re-
spekteret, bør du rette henvendelse til 
din daglige leder. 

Læs også om persondata og om medar-
bejdernes trivsel. 

 

Formkrav ved opsigelse 

Opsigelse skal ske skriftligt. 

Opsigelse kan afleveres på papir eller 
sendes pr. e-mail. 

Opsigelse pr. e-mail fra medarbejderens 
side kan enten sendes til den daglige le-
der eller til sovino@sovino.dk. 
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Videoovervågning 

Din arbejdsplads er videoovervåget. Vi-
deoovervågning omfatter naturligvis ikke 
omklædning, bad og toiletter. 

Videoovervågningens formål er at øge 
sikkerheden for medarbejdere og gæster. 
Endvidere kan optagelserne anvendes til 
opklaring af uregelmæssigheder eller 
kriminalitet. 

Optagelserne opbevares i en periode, 
hvorefter de slettes automatisk. Sekven-
ser, der måtte være relevante for en kon-
kret sag, kan dog gemmes i længere tid. 

Se slettefrister vedrørende videooptagel-
ser i skemaet på sidste side. 

 



 Dato: 19.09.2022 

Medarbejdere & multimedia 

Vi har særskilte retningslinjer for brug af 
videoklip og fotoer på vores sociale me-
dier og websites, når vores medarbejdere 
(eller gæster) vises. 

Se ’Multimedia’ under ’Dokumenter’ i 
Tamigo. 

 

Persondata 

Vi opbevarer forskellige oplysninger om 
dig. 

Vi bruger blandt andet oplysningerne til 
at betale dig løn og indberette skat. Ofte 
gemmer vi også oplysninger til forskellige 
andre formål. 

I skemaet på den sidste side kan du finde 
svar på følgende spørgsmål: 
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• Hvilke oplysninger opbevarer vi? 
• Hvad bruges oplysningerne til? 
• Hvem har adgang til oplysningerne? 
• Hvor kan oplysningerne stamme fra? 
• På hvilke medier kan oplysningerne 

optræde? 
• Hvordan beskyttes oplysningerne? 
• Hvor længe opbevares oplysningerne? 
• Hvordan slettes oplysningerne? 
• Efter hvilke regler opbevares oplysnin-

gerne? 

Hvis du har behov for at vide, hvilke op-
lysninger vi konkret har om dig, eller hvis 
du i øvrigt har spørgsmål omkring per-
sondata, kan du rette henvendelse til HR-
afdelingen, som er vores persondataan-
svarlige. 
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Nogle oplysninger deles med forskellige 
myndigheder og virksomheder, når det 
følger af lovgivningen. Det gælder fx op-
lysninger til Skat, arbejdsskadeforsik-
ringsselskab, revisor, ATP, FerieKonto og 
Udbetaling Danmark og NemRefusion. 

Andre oplysninger deles med virksomhe-
der inden for vores koncern, først og 
fremmest oplysninger til administratio-
nen til brug for lønudbetaling og øvrigt 
HR-arbejde. 

Nogle oplysninger har virksomheder 
uden for vores koncern adgang til. Det 
drejer sig bl.a. om udbyderne af de sy-
stemer, som vi anvender: Vagtplan, vi-
deoovervågning, kommunikation og 
backup (herunder Apple og Microsoft). 
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Dette reguleres af databehandlervilkår 
mellem os og de pågældende virksomhe-
der. Hvis du ønsker nærmere info om da-
tabehandlervilkår, kan du rette henven-
delse til vores HR-manager. 

Klagevejledning: Klager over danske virk-
somheders databehandling kan indgives 
til Datatilsynet. 

https://www.datatilsynet.dk/
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Oplysninger om gæster 

Hvilke oplysninger får vi? 

Når en gæst reserverer bord, modtager vi 
disse oplysninger: 

• Navn 
• Telefonnummer 
• Mailadresse 

Nogle gange får vi også andre oplysninger: 

• Adresse 
• Gæstens arbejdssted (firma) 
• Helbredsoplysninger (allergi / handicap) 
• Kreditkortnummer 
• Bankoplysninger 
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Hvad må oplysningerne bruges til? 

Oplysningerne må som hovedregel kun 
bruges til: 

• Identifikation vedrørende bookingen 
• Gæsternes afregning 
• Til dagsregnskabet 
• Til at imødekomme særlige ønsker og 

behov 

Gæsternes info må aldrig anvendes til 
uvedkommende formål eller videregives 
til uvedkommende personer. 

 

Papirer 

Papirer med gæsters oplysninger må ikke 
ligge frit fremme uden opsyn, men skal 
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opbevares på aflåst kontor eller i aflåst 
skab. 

Køresedler med gæsters navne / kontakt-
info / særlige ønsker må dog gerne ligge 
fremme til tjenernes og køkkenets brug, 
indtil gæsternes besøg. 

Papirer, der skal til administrationen, af-
leveres hurtigst muligt. 

Alle andre papirer, der indeholder gæste-
info, skal destrueres efter højst 3 år. 

Restaurantens manager kan indføre 
strammere og mere detaljerede retnings-
linjer. 

 

Spørgsmål om datapolitik 

Hvis en gæst spørger hvilke oplysninger vi 
opbevarer, eller hvad vores datapolitik 
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er, så henvis venligst til restaurantens da-
tapolitik på hjemmesiden. 

Som medarbejder hos os bør du naturlig-
vis også selv kende teksten på hjemmesi-
den. 

 

Sikkerhedsbrud 

Hvis du bliver opmærksom på, at gæste-
info er kommet i uvedkommende hæn-
der, skal du informere din daglige leder 
hurtigst muligt. Den daglige leder vil her-
efter drøfte det med koncernens person-
dataansvarlige. 

 

https://www.f-i-a-t.dk/pdf/menu/dk/SB_datapolitik_dk.pdf
https://www.f-i-a-t.dk/pdf/menu/dk/SB_datapolitik_dk.pdf
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Overtrædelse af retningslinjerne 

Overtrædelse af retningslinjerne om gæ-
stedata er væsentlig misligholdelse af an-
sættelses- eller læreforhold. 

 

Gæster & multimedia 

Vi har særskilte retningslinjer for brug af 
videoklip og fotoer på vores sociale me-
dier og websites. 

Se ’Multimedia’ under ’Dokumenter’ i 
Tamigo. 

 

Yderligeres retningslinjer 

Der gælder yderligere retningslinjer, hvis: 

• du selv er leder / mellemleder, 
• du har en arbejdsmail, 
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• du bruger din telefon arbejdsmæssigt, 
eller 

• du bruger en computer arbejdsmæs-
sigt, ud over restaurantens. 

I så fald skal du læse instruksen Person-
data, som fås hos administrationen. 



 Dato: 19.09.2022 

Erstatningsforhold 

Glemte sager 

Det hænder ofte, at gæster ringer og 
spørger efter glemte sager. Hvis det 
glemte faktisk henligger i forretningen, 
gives følgende besked: 

‘Ja, det ligger hér til afhentning, men 
skynd dig, for vi opbevarer den/det uden 
ansvar’. 

Sig fx aldrig: ‘Ja, den ligger godt og sikkert 
her, og du kan bare komme forbi én af 
dagene’. 
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Det skyldes, at glemte ting desværre en 
gang imellem bortkommer inden afhent-
ning. 

Hvis en medarbejder alligevel giver sådan 
et løfte til en gæst, og hvis arbejdsgiver 
bliver nødt til at udbetale erstatning til en 
gæst som følge af løftet, hæfter medar-
bejderen for arbejdsgivers udgift. 

 

Ansvarssager 

En gang imellem sker det, at en af vores 
medarbejdere kommer til at beskadige 
en gæsts tøj, taske, telefon eller lignende, 
eller at en genstand bortkommer i vores 
garderobe. I sjældnere tilfælde kommer 
en gæst selv til skade i restauranten. 
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Uanset hvad behandles erstatningssager 
altid af administrationen. 

Bed gæsten om at sende en mail til sovi-
no@sovino.dk med angivelse af: 

• Dato for skaden 
• Hvad der er beskadiget / stjålet 
• Genanskaffelses- eller reparationspri-

sen 
• Genstandens alder 
• Kopi af evt. kvittering for genstandens 

køb 
• Hvordan det er sket (kort beskrivelse) 
• Navn på den medarbejder, gæsten har 

været i kontakt med (dvs. dig) 

Bed aldrig gæsten om at købe en ny gen-
stand. 
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Tag aldrig stilling til erstatningsspørgsmål 
på vegne af restauranten. 

Overtrædelse kan medføre, at du bliver 
holdt økonomisk ansvarlig for forpligtel-
ser, som du påfører arbejdsgiver. 

Du må aldrig udbetale kontanterstatning 
til gæster. Overtrædelse heraf kan med-
føre, at det behandles ligesom udbetaling 
af kontanter til dig selv. 

 

Forsømmelse og tab 

Hvis arbejdsgiver lider et økonomisk tab, 
som kan henføres til en eller flere be-
stemte medarbejderes handlinger eller 
undladelser, kan den eller de pågælden-
de komme til at hæfte for tabet, af-
hængigt af de konkrete omstændigheder. 
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Det kan fx være overtrædelse af procedu-
rer for alarm, kontanthåndtering, udbeta-
linger fra kassen, p-regninger eller sende-
regninger. 

 

Bortkomst af dine ejendele 

Det hænder desværre, at en medarbej-
ders personlige ejendele forsvinder fra fx 
baren eller omklædningsrummet. Vores 
forsikring dækker ikke dette, og ofte 
dækker din egen indboforsikring heller 
ikke. 

Undlad så vidt muligt at tage meget dyre 
genstande eller mange kontanter med på 
arbejde. Lad ikke vigtige ejendele ligge 
uden opsyn. Lås så vidt muligt dine ting 
inde i et skab i omklædningsrummet. 
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Sikkerhed 

Vi gør hvad vi kan for at indrette din ar-
bejdsplads, så du ikke kommer til skade. 
Men du kan naturligvis være med til at 
passe på dig selv. Læs om det her. 

 

Fald 
(Ikke relevant for administrationen og graphics) 

Risici: 

• Trapper 
• Dørtærskler 
• Glatte gulve 

Vi vedligeholder løbende arbejdspladsen 
med korrekte belægninger mv. Hvis du al-



 Dato: 19.09.2022 

ligevel bliver opmærksom på noget, der 
bør ordnes, så nævn det for din daglige 
leder. 

Spildt væske giver glatte overflader. Se 
dig for, når du går. Hvis du selv spilder 
noget, så tør det op hurtigst muligt. 

Vi anbefaler, at du bruger sko med skrid-
sikker sål. 

 

Læsioner 
(Ikke relevant for administrationen og graphics) 

Risici: 

• Knive 
• Glas 
• Maskiner 

Som kokkeelev lærer du at håndtere kni-
ve korrekt. Vær forsigtig. 
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Når man pudser drikkeglas, kan man skæ-
re sig, hvis glasset flækker. Spørg din dag-
lige leder, hvordan du bedst holder glas-
set. Hvis du smadrer et glas eller finder 
glasskår, så fjern straks skårene med kost 
og fejebakke. 

Maskiner i køkken og bar må ikke benyt-
tes uden instruktion. Hvis en maskine er i 
stykker, så sig det til din daglige leder. 

 

Forbrænding og skoldning 
(Ikke relevant for administrationen og graphics) 

Der er mange muligheder for at blive for-
brændt i et restaurationskøkken. Som 
kokkeelev lærer du, hvordan du minime-
rer risikoen for dette. 
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Nødhjælpskasse 

Der findes en nødhjælpskasse med pla-
ster og forbinding i restauranten. Spørg 
din daglige leder, hvor nødhjælpskassen 
er placeret. Så skal du ikke lede efter den, 
når skaden er sket. 

Hvis du ser, at ’lavvande’ i kassen, så sig 
det til din daglige leder. Flyt aldrig nød-
hjælpskassen. 

 

Brand 
(Ikke relevant for administrationen og graphics) 

Der er opsat en flugtvejsplan i restauran-
ten og eventuelt også brandvejslamper. 
Orientér dig om flugtvejsplanen. 

Der er et antal pulver-/skumslukkere og 
brandtæpper i restauranten, Orienter dig 
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om placeringen. Hvis du opdager en tom 
eller manglende slukker, eller hvis du an-
vender en slukker, så nævn det straks for 
din daglige leder. 

Det er naturligvis ikke tilladt at tage sluk-
kere ned fra vægbeslaget og anvende 
dem som dørstoppere eller lignende. 

 

Røveri 

Vi har aldrig været udsat for røveri. 

Når du laver dagsregnskab efter luk, så 
sæt dig, hvor man ikke kan se dig fra ga-
den. Hav så vidt muligt indgangene aflåst 
imens. Drop bankpose efter restauran-
tens procedurer umiddelbart efter. 

Hvis røveri skulle forekomme, så sæt dig 
ikke til modværge, hvis du vurderer, at du 
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løber en risiko. Kontakt politiet hurtigst 
muligt. 

Spørg din daglige leder om øvrige sikker-
hedsprocedurer. 

 

Arbejdsulykker og APV 

Se afsnittet om arbejdsmiljø. 
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Trivsel 

Generelt om forholdet mellem kolleger 

Det er meget vigtigt for os, at vores med-
arbejdere kommer godt ud af det indbyr-
des – og det gør de næsten altid. 

Vores medarbejdere må naturligvis gerne 
have humor – det må gerne være sjovt at 
gå på arbejde. 

Men vær opmærksom på, at andre kan 
misforstå dig eller have anden humor / 
andre personlige grænser. 
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Uacceptabel adfærd 

Vi forventer, at vores medarbejdere be-
handler hinanden ordentligt. 

Følgende er uacceptabel adfærd: 

• mobning 
• nedladende omtale 
• seksuel chikane 
• øvrig chikane 
• kønschauvinisme 

Det er eksempler og ikke en komplet li-
ste. 

Uacceptabel adfærd kan bl.a. have form 
af: 

• direkte kommentarer 
• omtale af en kollega overfor andre 
• fysisk beføling o.l. 
• kropssprog 
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• digital adfærd i ord, tilkendegivelser, 
billeder eller video (afsendelse / uplo-
ad / deling / likes) 

 

Ligebehandling / diskrimination 

Ved ansættelser lægger vi ikke vægt på: 

• køn 
• etnicitet / race / hudfarve 
• nationalitet 
• religiøs overbevisning 
• seksuel orientering 
• social baggrund 

Vi lægger heller ikke vægt på: 

• alder 
• funktionsnedsættelse 
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… så længe det er muligt for ansøgeren at 
varetage stillingen, og så længe ufor-
holdsmæssigt byrdefulde tilpasninger ik-
ke er påkrævede. 

På samme måde forventer vi af vores 
medarbejdere, at de aldrig anvender / 
lægger vægt på sådanne kriterier i deres 
omgang med kolleger og gæster. 

 

Konsekvenser 

Overtrædelse af vores adfærdspolitikker 
er misligholdelse og kan få ansættelses-
mæssige konsekvenser. 

 

Procedurer 

Hvis du oplever, at en kollega overtræder 
vores adfærdspolitikker, og er du ikke 
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tryg ved at håndtere det selv, bør du 
straks tage det op med din daglige leder. 

Det samme gælder ved øvrige samar-
bejdsvanskeligheder / andre udfordringer 
omkring trivsel. 

 

Kontakt HR-afdelingen 

Hvis du har udfordring omkring trivsel, og 
du i den konkrete situation hellere vil tale 
med en anden end din daglige leder, så 
kontakt vores HR-afdeling.  

Det samme gælder, hvis du ikke synes, at 
din daglige leder løser udfordringen hur-
tigt og ordentligt. 

HR-afdelingen vil bistå med at løse pro-
blemet. 
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HR-afdelingen står også til rådighed, hvis 
du har behov for en mere uformel snak 
om trivsel på arbejdspladsen. 

 

Gæsternes adfærd 
(Ikke relevant for administrationen og graphics) 

Vi har generelt et venligt publikum. 

Det hænder dog, at en gæst får en tår og 
tørsten eller bliver ophidset af anden 
grund. I de restauranter, hvor det er mest 
oplagt (åbent om natten), er der typisk 
en dørmand i det ’kritiske’ tidsrum. 

Hvis en gæst opfører sig dumt eller tru-
ende, og kan du ikke kan du ikke let klare 
det diplomatiets vej, så tag straks fat i din 
leder eller dørmanden. 
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Tag også fat i din daglige leder, hvis en 
gæst opfører sig grænseoverskridende, fx 
ved seksuel chikane, kønschauvinisme el-
ler etnisk diskrimination. 

Du kan også altid kontakte vores HR-
afdeling. 
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Arbejdsmiljø 

Arbejdsmiljøloven og APV 

Det er afgørende for os at have et sundt 
og sikkert arbejdsmiljø, der lever op til 
arbejdsmiljøloven. 

Der findes en arbejdspladsvurdering 
(APV) for hver af vores virksomheder, ud-
arbejdet i samarbejde med arbejdsmiljø-
repræsentanten. 

Spørg din daglige leder om dette. 

 

Ergonomi 

Risici: 
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• Arbejdsstillinger 
• Gentaget arbejde 
• Tunge løft 
• Dårlig indretning 

Vi har forsøgt at indrette din arbejdsplads 
bedst muligt og sørge for gode arbejds-
redskaber. 

Du kan også selv hjælpe til: 

Variér dine arbejdsstillinger og opgaver i 
muligt omfang, så du ikke står på nøjagtig 
samme måde for lang tid ad gangen. 

Spørg din daglige leder om, hvordan du 
løfter tunge genstande korrekt. Brug 
sækkevogn til fadølsfustager og lignende, 
når det er muligt. 

Forslag til forbedring af indretning og ru-
tiner er altid velkomne. 
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Udsugning 
(Ikke relevant for administrationen og graphics) 

Der findes et professionelt udsugningsan-
læg i alle vores køkkener. 

Filtrene skal renses regelmæssigt – hør 
din køkkenchef om procedurer herfor. 

Udsugning har en alarm, der giver signal, 
hvis effekten falder. 

I de fleste af restauranterne er der også 
luftcirkulationsanlæg i serveringslokaler-
ne. 

 

Rygning 

Det følger af lovgivningen, at hverken 
gæster eller personale må ryge inden-
dørs. Det gælder alle steder – serverings-
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områder, køkken, kontorer, toiletter, 
atriummer, omklædningsrum, lagre mv. 

Gæster, der ønsker at ryge, henvises til at 
ryge udendørs. Gæster må gerne ryge på 
vores udeserveringsområder. 

Vi forsøger at lægge vagtplanerne, så in-
gen medarbejdere opholder sig for lang 
tid på udendørsarealer, hvor der ryges. 

Vores medarbejdere må ryge i deres pau-
ser. Rygning foregår i et udendørs ryge-
område anvist af den daglige leder. 
Skodder må naturligvis ikke smides på 
jorden. 

I vores koncern betragtes anvendelse af 
e-cigaretter (dampcigaretter) på samme 
måde som almindelig rygning. Det er der-
for heller ikke tilladt for gæster eller per-
sonale at tænde e-cigaretter indendørs. 
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Ved særlige arrangementer kan vi tillade 
gæsterne at bruge e-cigaretter inden-
dørs. Det vil ikke ske ofte, og vi vurderer, 
at den sundhedsskadelige virkning for 
personalet er ubetydelig. 

En medarbejders overtrædelse af vores 
retningslinjer for rygning af tobak og e-
cigaretter betragtes væsentlig mislighol-
delse af ansættelses- eller læreforholdet. 

 

Dagslys 
(Ikke relevant for administrationen og graphics) 

På grund af bygningernes indretning er 
nogle arbejdsområder uden dagslys. Ar-
bejdet er så vidt muligt tilrettelagt, så in-
gen medarbejder opholder sig i lokaler 
uden vinduer alt for mange timer ad gan-
gen. 
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Støj 
(Ikke relevant for administrationen og graphics) 

Musik og tale: 

Vi har flere restauranter, hvor gæsterne 
er glade for at blive ud på natten. Et liv-
ligt miljø medfører nogen støj fra musik 
og høj tale. Støjniveauet holder sig inden-
for lovgivningens rammer. 

Maskiner: 

Nogle af restaurantens maskiner larmer, 
men de anvendes ikke så længe ad gan-
gen, at det udgør et problem. 
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Hudproblemer 
(Ikke relevant for administrationen og graphics) 

Som tjener / bartender er din kontakt 
med rengøringsmidler meget begrænset, 
da rengøring og opvask overvejende va-
retages af en ekstern leverandør. 

Som kok anvender du rengøringsmidler 
som led i den løbende renholdelse af 
køkken. Brug gummihandsker, hvis det 
anbefales på emballagen / databladet. 
Hvis du har overfølsomhed for noget, så 
undgå at komme i kontakt med det. 

Der findes en databladsmappe i køkkenet 
med datablade på rengøringsmidler fra 
leverandør. Der kan du læse om, hvordan 
produkterne anvendes korrekt. 
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Rengøring 

Vores rengøring varetages af et professi-
onelt, eksternt rengøringsfirma. 

Hvis du bliver opmærksom på generelle 
mangler ved rengøringen, så nævn det 
for din daglige leder. 

Det forventes naturligvis, at alle vores 
medarbejdere hjælper med at holde ar-
bejdspladsen pæn og ordentlig i løbet af 
dagen, både af hensyn til kolleger og gæ-
ster. 

 

Arbejdsulykker / arbejdsbetingede lidelser 

Hvis du kommer til skade, mens du er på 
arbejde, bør du overveje, om der er risiko 
for varige mén. Konsultér din læge. 
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Hvis det vurderes, at der er risiko for va-
rige mén, skal du rette henvendelse til 
vores administration, så det kan blive 
anmeldt som arbejdsskade. 

Det samme gælder, hvis du har mistanke 
om, at du har pådraget dig en arbejdsbe-
tinget lidelse, fx en allergi. 

 

Travlhed 
(Ikke relevant for administrationen) 

Restaurationsbranchen er traditionelt 
præget af travlhed og skæve arbejdsti-
der. Du må være indstillet på at rykke, 
når det går løs. Vi betragter travlhed som 
noget positivt. 

Hvis man ikke er tiltrukket af sådan et 
miljø, vil man typisk ikke opsøge denne 
branche. 
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Vores erfarne ledere tilpasser vagtpla-
nerne efter det forventede gæsteflow. 
Man kan naturligvis blive overrasket, og 
da er det naturligt, at alle giver den gas. 

Det er dog vigtigt for os, at vores flittige 
medarbejdere ikke går ned med stress. 
Hvis du oplever længerevarende stress 
som følge af dit arbejde, så bør du tage 
det op med din daglige leder. 
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Sygdom 

Sygemelding – frister 

Ved sygdom skal du så hurtigt som muligt 
og inden førstkommende vagts begyndel-
se (med mindre sygdommens karakter 
forhindrer dette) give meddelelse om 
sygdommen til både dit arbejdssted og 
administrationen. 

Raskmelding skal ske så hurtigt som mu-
ligt til både arbejdsstedet og til admini-
strationen. 
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Sygemelding – hvordan 
(Ikke relevant for administrationen og graphics) 

Sygemelding til arbejdsstedet skal ske te-
lefonisk. Hvis sygemelding ikke er sket te-
lefonisk, betragtes fraværet som udebli-
velse. 

Det skal så vidt muligt ske direkte til din 
daglige leder. 

Sygemelding pr. SMS eller via vores int-
ranet er ikke gyldigt. 

Sygemelding til administrationen skal ske 
pr. e-mail til sovino@sovino.dk. 

Elever på skoleophold skal melde sig syge 
til skolen efter skolens retningslinjer (via 
onlineportal). I modsat fald registreres 
fraværet som ikke godkendt fravær og 
betragtes som udeblivelse. 
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Sagsbehandling 

I tilfælde, hvor en medarbejder er beret-
tiget til betaling under sygefravær ifølge 
ansættelsesvilkår og lovgivning, og med-
arbejderen kun giver meddelelse om syg-
dommen til arbejdsstedet og ikke til ad-
ministrationen (se ovenfor), mister med-
arbejderen retten til betaling. (Sagsbe-
handling vedrørende sygdom foretages 
alene af administrationen, og man kan ik-
ke regne med, at den daglige leder eller 
andre kolleger giver besked til admini-
strationen om sygdommen.) 

Du skal rettidigt besvare alle henvendel-
ser fra myndigheder i forbindelse med 
sygdommen. Du er endvidere forpligtet 
til at medvirke til vores anmeldelse af 
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sygdommen overfor myndighederne; vo-
res anmodning om dagpengerefusion; 
udfærdigelse af mulighedserklæring; og 
sygefraværssamtaler ifølge lovgivningen. 

Vi er berettiget til at kræve friattest fra 
din læge (almindelig lægeerklæring) fra 
første sygedag. I så fald skal du indhente 
attesten straks. For elever kan erklærin-
gen kræves fra og med fjerde sygedag. 

Vi afholder eller refunderer kun udgift til 
attesten, hvis vi har bedt om den. 

Opfylder du ikke alle disse forpligtelser, 
kan du miste retten til betaling under sy-
gefravær. Vi kan modregne tabt refusion i 
fremtidige betalinger til dig. 

Endvidere indebærer det en misligholdel-
se af dit ansættelses- eller læreforhold. 
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Udeblivelse uden sygemelding 

Hvis du udebliver uden sygemelding til 
arbejdsstedet, betragtes det som væsent-
lig misligholdelse af dit ansættelses- eller 
læreforhold. 

Der ydes ikke betaling under udeblivelse 
uden korrekt sygemelding (eller under 
udeblivelse i øvrigt). For elever gælder 
dette også udeblivelse under skoleop-
hold. 

 

Selvforskyldt sygdom 

Selvforskyldt sygdom (og behandling som 
følge heraf) giver ikke lovligt fravær, og 
sådant fravær betragtes som udeblivelse 
/ væsentlig misligholdelse. 
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Derfor har du heller ikke krav på betaling 
fra os under sådant fravær. 

Selvforskyldt sygdom omfatter bl.a.: 

• Tømmermænd, 

• Sygdom eller tilskadekomst pga. ind-
tagelse af alkohol eller euforiserende 
stoffer, 

• Fravær pga. ikke lægeligt begrundede 
kosmetiske operationer, herunder evt. 
følgevirkninger heraf. 

• Tilskadekomst ved: 

o slagsmål med hel eller delvis egen 
skyld, 

o udøvelse / træning af kampsport, 

o anden ekstremsport med brud på 
sikkerhedsreglerne, 
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o overtrædelse af færdselsloven eller 
straffeloven, 

o grov kådhed / grov uagtsomhed. 

Fravær som ikke udelukkende, men over-
vejende skyldes ovennævnte, betragtes 
også som selvforskyldt sygdom. 
 
Barns sygdom 

Med mindre der gælder særlige vilkår for 
din stilling, får du ikke betaling under 
barns første sygedag (eller efterfølgende 
sygedage), og barns sygdom er heller ikke 
lovligt forfald. 

 

Lægebesøg 

Lægebesøg skal placeres uden for ar-
bejdstiden. Kun når dette er umuligt, kan 
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lægebesøg placeres i arbejdstiden. I så 
fald behandles det som sygdom. 

Lægebesøg omfatter besøg hos praktise-
rende læge eller speciallæge på grund af 
sygdom / lidelser eller formodning her-
om; behandling hos tandlæge; hospitals-
behandling; lægeordineret besøg hos fy-
sioterapeut eller kiropraktor; og anden 
ikke-akut undersøgelse / behandling. 

Forebyggende helbredskontroller, almin-
delige kontrolbesøg hos tandlæge og ik-
ke-lægeordineret besøg hos fysiotera-
peut eller kiropraktor giver ikke lovligt 
forfald og skal placeres udenfor arbejds-
tid 

Læs om kosmetiske operationer her. 
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Besøg på restauranterne under sygefravær 

En sygemeldt medarbejder kan ikke be-
søge vores restauranter som gæst, uan-
set sygdommens art. 
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Loyalitet 

Vi forventer selvfølgelig, at du opfører dig 
loyalt i forhold til din arbejdsgiver, og du 
er underlagt almindelig loyalitetsforplig-
telse i forhold til hele koncernen. 

Læs nedenfor om loyalitetsforpligtelser. 
Det er ikke en komplet liste. 

Overtrædelse af loyalitetsforpligtelse kan 
medføre erstatningsansvar efter dansk 
rets almindelige regler. 

Hvis overtrædelsen sker under ansættel-
sen / læreforholdet, indebærer den end-
videre en misligholdelse af dit ansættel-
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sesforhold / læreforhold, i nogle tilfælde 
en væsentlig misligholdelse. 

 

Sømmelig opførsel 

Usømmelig opførsel / ytringer – mundt-
ligt eller skriftligt; i offentlige eller halvof-
fentlige fora, i fysiske eller online fora; i 
eller uden for arbejdstiden; i eller uden-
for koncernens virksomheder – som kan 
skade koncernen, er i strid med vores 
værdier og indebærer derfor en mislig-
holdelse af ansættelsesforholdet / lære-
forholdet. 

Det omfatter også opførsel / ytringer, der 
ikke er direkte relateret til arbejdet eller 
koncernen, men som kan skade koncer-
nen på grund af medarbejderens forbin-
delse dertil. 
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Læs også vores retningslinjer for medar-
bejdernes besøg på restauranterne. 

 

Miskreditering 

Miskreditering af nogen del af koncernen 
(dvs. negativ omtale) – mundtligt eller 
skriftligt; i offentlige eller halvoffentlige 
fora, i fysiske eller online fora; i eller 
uden for arbejdstiden; i eller udenfor 
koncernens virksomheder – er illoyal ad-
færd vil som udgangspunkt indebære en 
væsentlig misligholdelse af ansættelses- / 
læreforholdet. 

 

Udtalelser om arbejdsgivers forhold 

Du må ikke udtale dig til omverdenen om 
vores holdninger, politikker, driftsforhold, 
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gæster, samarbejdspartnere, eller hvad 
du i øvrigt bliver bekendt med som led i 
dit arbejde. 

Det gælder både mundtlige og skriftlige 
udtalelser. Det gælder udtalelser i et-
hvert forum, til enhver person eller per-
sonkreds og/eller til ethvert medie mv. 

 

Udtalelser på vegne af arbejdsgiver 

Du må ikke udtale dig på vegne af restau-
ranten eller koncernen, ud over hvad der 
er en naturlig del af udførelsen af dit job 
– hverken direkte eller indirekte; mundt-
ligt eller skriftligt; i offentlige eller halvof-
fentlige fora, i fysiske eller online fora; i 
eller uden for arbejdstiden. 
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Når du ytrer dig til omverdenen som pri-
vatperson, herunder på sociale medier: 
Vær meget opmærksom på, at din til-
knytning til koncernen kan medføre, at 
dine udtalelser indirekte fremstår som 
om du udtaler dig på vegne af os. 

Det gælder særligt, hvis det er et emne 
relateret til vores branche. Det gælder 
endvidere særligt, hvis du har en leder-
stilling i en af vores virksomheder. Hvis 
du er i tvivl i et konkret tilfælde, bør du 
rådføre dig med administrationen. 

Uanset hvad skal du altid tænke over, om 
dine udtalelser er loyale i forhold til din 
arbejdsgiver. 
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Presse 

Hvis du bliver kontaktet af et presseme-
die i din egenskab af medarbejder i kon-
cernen, skal du bede om kontaktinfo og 
meddele, at pågældende vil blive kontak-
tet hurtigst muligt. 

Herefter ringer du straks til administrati-
onen, der tilrettelægger det videre for-
løb, herunder hvem der skal udtale sig, 
og hvad der skal kommunikeres. 

Hvis du ikke kan få fat på administratio-
nen telefonisk her og nu, skal du straks 
kontakte din overordnede, som herefter 
vil håndtere det videre forløb i samråd 
med koncernens øverste ledelse. 

Du er også velkommen til i stedet at tage 
direkte fat i en fra koncernens øverste le-
delse. 



 Dato: 19.09.2022 

Pressemedier skal forstås bredest muligt. 
Det omfatter blandt andet, men ikke ude-
lukkende: Aviser, magasiner, tv, radio, 
freelancearbejdere og onlinemedier, uan-
set art. 

 

Data og immaterielle rettigheder 

Systemer, telefonlister, varemærker, de-
sign, brugsmodeller, patenter, dokumen-
ter, databaser, sociale medier og andre 
immaterielle rettigheder – herunder så-
danne som medarbejdere måtte have 
opbygget eller været med til at opbygge i 
arbejdsmæssig sammenhæng – tilhører 
udelukkende arbejdsgiver, uden særskilt 
vederlag, og må ikke uden tilladelse fjer-
nes / kopieres / anvendes til uvedkom-
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mende formål, hverken under ansættel-
sen / læreforholdet eller efter ophør. 

Medarbejdere må ikke anvende koncer-
nens navne og logoer mv. i uvedkom-
mende sammenhænge, hverken privat el-
ler erhvervsmæssigt. 

 

Tavshedspligt / udnyttelse af viden 

Du har tavshedspligt om koncernens er-
hvervshemmeligheder, jf. bl.a. markeds-
føringslovens § 23. 

Det er et brud på bl.a. markedsføringslo-
ven, hvis du uretmæssigt udnytter eller 
videregiver viden (ud over almindelig, of-
fentlig branchekendskab) om vores virk-
somheder, koncern, kundekreds eller 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/426
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/426
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samarbejdspartnere, jf. markedsførings-
lovens §§ 3 og 23. 

Du må heller ikke foretage sådan udnyt-
telse eller videregivelse udenfor mar-
kedsføringslovens område. 
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Adfærd i øvrigt 

Mobiltelefoner / computere / tablets 
(Ikke relevant for administrationen og graphics) 

Mobilsnak, SMS, internetbrug, e-mail, 
brug af sociale medier og øvrig anvendel-
se af mobiltelefoner / computere / tab-
lets mv. i arbejdstiden er ikke tilladt. 

Dette gælder naturligvis ikke, når du hol-
der planeret pause. 

Undtaget er selvfølgelig også arbejds-
mæssig brug. 

Restaurantens computere, telefoner mv. 
må kun anvendes arbejdsmæssigt, og kun 
hvis medarbejderen har beføjelser til det. 
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Gæst på din arbejdsplads 

Vi er stolte af vores personale, og det 
glæder os, når de i deres fritid besøger 
vores restauranter som privatpersoner. 

Husk dog at de øvrige gæster ofte kan 
genkende dig. Derfor er det vigtigt, at du 
er et godt eksempel, når du er gæst. 
Hermed ikke sagt, at du ikke må more 
dig. 

Når du kommer som gæst på vores re-
stauranter, skal du naturligvis altid rette 
sig efter dine kollegaers anvisninger. 

Bliver man bedt om at forlade stedet, skal 
det ske straks og uden indskydelser. Føler 
man sig uretfærdigt behandlet, er man 
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velkommen til at tage sagen op den føl-
gende dag med implicerede parter. 

Hvis vi vurderer, at en medarbejders for-
hold eller adfærd giver anledning til det, 
kan vi meddele medarbejderen forbud 
mod at komme som gæst på restauran-
terne eller at drikke alkohol på restauran-
terne, i kortere eller længere tid. Over-
trædelse af sådan et forbud indebærer 
en misligholdelse af ansættelses- eller 
læreforholdet. 

Læs også om loyal opførsel overfor din 
arbejdsgiver og om p-køb på restauran-
terne. 
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Personlig fremtræden 

• Mød renvasket og velsoigneret på ar-
bejde. 

• Husk grundig håndvask med sæbe ef-
ter toiletbesøg. 

• Brug afdæmpet makeup og parfume. 

• Religiøs beklædning og beklædning 
med politiske budskaber må ikke bæ-
res i arbejdstiden. Årsagen er, at vi øn-
sker at signalere en neutral profil over-
for vores mange forskellige gæster, så-
ledes at der ikke fjernes fokus fra ser-
viceoplevelsen. 

• På nogle af restauranterne tillades 
synlige tatoveringer hos personalet ik-
ke. Spørg din daglige leder. 
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Narkotika 

Narkotika / euforiserende stoffer / hash 
o.l. er helt uforligneligt med vores kultur. 

Indtagelse / besiddelse i arbejdstiden 
og/el. på arbejdspladsen vil medføre op-
hævelse af ansættelses- eller læreforhol-
det uden varsel (bortvisning). 

Misbrug / besiddelse i fritiden kan også få 
ansættelsesretlige konsekvenser i form af 
advarsel, opsigelse eller bortvisning, af-
hængigt af de nærmere omstændighe-
der. 

Der kan blive tale om politianmeldelse. 

Hvis arbejdsgiver har begrundet mistanke 
om, at en medarbejder er påvirket / mis-
bruger, kan arbejdsgiver opfordre med-
arbejderen tage en narkotest. Hvis med-
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arbejderen afviser dette, kan arbejdsgiver 
efter omstændighederne lægge til grund, 
at medarbejderen er påvirket / misbru-
ger. 

 

Alkoholpolitik 

Du må naturligvis ikke være påvirket af 
alkohol, når du er på arbejde. Dette inde-
bærer både, at du skal møde ædru, og at 
du ikke må indtage alkohol i arbejdstiden. 
Overtrædelse heraf betragtes som væ-
sentlig misligholdelse og kan medføre 
bortvisning. 

Nogle steder er der dog tradition for, at 
bartenderne på festlige aftener holder et 
par ’møder’, hvor man sammen tager et 
shot med lederens accept. 
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Den tradition har vi intet imod, så længe 
det ikke medfører, at man drikker sig be-
ruset. 

 

Aggressiv adfærd 

Det siger sig selv, at der er nultolerance 
overfor medarbejdere, som udøver vold 
eller fremsætter trusler i arbejdstiden el-
ler på nogle af koncernens arbejdssteder. 
Dette gælder også udenfor arbejdsste-
derne og udenfor arbejdstiden, hvis det 
er rettet imod kolleger, gæster eller kon-
cernens forretningspartnere. 

Sådan adfærd vil stort set altid vil medfø-
re ophævelse med virkning straks (bort-
visning). 
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Vold / trusler overfor andre end de før-
nævnte personkreds – fremsat udenfor 
arbejdsstederne og udenfor arbejdstiden 
– kan medføre advarsel eller opsigelse, 
afhængigt af de konkrete omstændighe-
der. I særlige tilfælde kan det medføre 
ophævelse (bortvisning). 

Anden aggressiv adfærd end vold / trus-
ler kan også medføre advarsel, opsigelse 
eller ophævelse, afhængig af de konkrete 
omstændigheder. 

 

Misligholdelse 

Medarbejderens misligholdelse af ansæt-
telsesforholdet kan medføre advarsel el-
ler opsigelse. 
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Ved væsentlig misligholdelse kan ar-
bejdsgiver ophæve ansættelsesforholdet 
med virkning straks og således uden at 
betale løn svarende til opsigelsesvarslet 
(bortvisning). 

Elevers misligholdelse af læreforholdet vil 
som udgangspunkt medføre advarsel. 
Gentagelse eller lignende efterfølgende 
forhold vil medføre ophævelse med virk-
ning straks. 

Elevers væsentlige misligholdelse kan 
medføre ophævelse med virkning straks 
uden forudgående advarsel (bortvisning). 
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Gæstebetjening 

Omgangsform 
(Ikke relevant for kokke, kokkeelever, administrationen og graphics) 

Det er din opgave at gøre det hyggeligt 
og rart for gæsten. Gæsten skal føle sig 
velkommen hver gang og have lyst til at 
besøge os igen. 

Alle gæster skal modtages professionelt 
og imødekommende. Gæsten serviceres 
med glæde, høflighed og kendskab til de 
produkter vi sælger. 

Det er vigtigt, at du forstår vores målsæt-
ninger og udstråler stolthed over at re-
præsentere restauranten. 
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Man siger, at de første fem sekunder der 
er udslagsgivende for gæstens opfattelse 
af sit besøg. 

 

Bestillinger og servering 
(Ikke relevant for kokke, kokkeelever, administrationen og graphics) 

Gæstens bestilling bør modtages hurtigst 
muligt. Hvis du er optaget, så sig til gæ-
sten, at du kommer om lidt. 

Hvis du har meget travlt, så modtag så 
vidt muligt gæstens bestilling af drikkeva-
rer straks. Hvis gæsten må vente for læn-
ge på første bestilling af drikkevarer, er 
besøget kommet dårligt fra start. Om-
vendt kan de fleste gæster godt accepte-
re at vente lidt på at bestille mad, når der 
er travlt, hvis blot de har fået noget i 
glasset. 
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Det er dit ansvar at observere for lang 
ventetid på mad ved dine borde. Køkke-
net kontaktes og gæsten briefes. Lad al-
drig gæsten sidde i uvished. 

Tjek gæstens mad, når den ankommer fra 
køkkenet. Præsenter maden, hvis det er 
praksis på restauranten. Kom tilbage lidt 
efter og hør, om alt er til gæstens til-
fredshed. 

Efter at gæsten er færdig med at spise, er 
det vigtigt, at de tomme tallerkener fjer-
nes fra bordet indenfor rimelig tid. 

Spørg gæsten omkring kaffe, kage, des-
sert (og evt. drinks, hvis det er om afte-
nen eller i øvrigt virker passende). 
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Regning og afslutning 
(Ikke relevant for kokke, kokkeelever, administrationen og graphics) 

Når gæsten beder om sin regning, er det 
vigtigt, at gæsten modtager den umid-
delbart efter. Sørg for at gæsten modta-
ger en korrekt regning. 

Lad heller ikke gæsten vente unødigt på 
at få sit betalingskort retur eller på at få 
penge tilbage. 

Det er dit ansvar, at dine gæster betaler 
deres regninger. 

Kontanter må ikke ligge på bordet, når 
gæsten forlader forretningen. 

Husk at tage venligt afsked, når gæsten 
forlader restauranten. Det er et tegn på 
professionalisme og overskud. 
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Produktkendskab 
(Ikke relevant for administrationen og graphics) 

Sæt dig ind i restaurantens menu / sorti-
ment. 

Du vil naturligvis få en introduktion fra 
din daglige leder. Alt læres ikke på første 
arbejdsdag – men med nysgerrighed 
kommer man langt. 

Er du i tvivl om noget, så spørg en kolle-
ga. 

 

Gæster under 18 år 
(Ikke relevant for administrationen og graphics) 

Udskænkning af alkohol til gæster under 
18 år er forbudt. Det er en af de væsent-
ligste regler i restaurationsloven, og over-
trædelse kan få alvorlige konsekvenser 
for restaurantens bevilling. 
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Det gælder naturligvis også for medar-
bejdere, der kommer som gæster, eller 
som er på vagt / har fri efter vagt. En 
Staffpay-konto ikke en garanti for, at 
medarbejderen er fyldt 18 år. 

Hvis du er det mindste i tvivl om gæstens 
alder, så bed om at se billedlegitimation. 
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Start og slut på vagter 

Briefing og overdragelse 
(Ikke relevant for administrationen og graphics) 

Ved vagtens begyndelse henvender du 
dig til din leder, så du kan blive briefet 
om status på borde / bonner / opgaver. 
Er der ikke en leder til stede, så tal med 
den kollega, som du overtager stillingen 
fra. 

Det gælder naturligvis ikke åbnevagter, 
hvor du er alene. 

Ved vagtens afslutning sørger du selv for 
at overdrage stillingen til din afløser på 
samme måde, med mindre det er en luk-
kevagt. 
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Hvis du arbejder i køkkenet eller i baren, 
skal du aflevere partiet / baren i pæn og 
ordentlig stand. 

 

Nedlukning og opfyldning 
(Ikke relevant for administrationen og graphics) 

Hvis du har lukkevagt, er det dit ansvar, 
at stillingen afsluttes efter restaurantens 
retningslinjer for lukning. 

På ’gulvet’ har lukkevagten har bl.a. an-
svar for dagregnskab og evt. også for op-
fyldning og klargøring til næste dag, af-
hængigt at restaurantens procedurer. 

I køkkenet omfatter luk også rengøring af 
partiet, og i baren omfatter det rengøring 
af barområdet. 
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Ophør af servering 
(Ikke relevant for kokke, kokkeelever, administrationen og graphics) 

Servering skal stoppe i så god tid, at de 
sidste gæster har lejlighed til at drikke og 
forlade restauranten senest på det tids-
punkt, hvor restauranten har nattilladelse 
til. Hør din daglige leder om det. 

Efter dette tidspunkt må der ikke være 
andre i restauranten end de medarbejde-
re, der lukker. Forbuddet gælder alle 
uvedkommende: Gæster, venner, familie, 
kærester samt medarbejdere, der ikke 
har haft vagt denne dag eller har afsluttet 
deres vagt tidligere og ikke deltager i luk-
keprocedurerne. 

Udeservering skal ophøre senest kl. 24 
(eller kl. 02, hvis restauranten har en sær-
lig udendørstilladelse). Hør din daglige 
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leder om det. Gæster, der sidder ved 
bordene, skal rejse sig. Møbler skal stab-
les efter restaurantens procedurer, så ry-
gende gæster eller forbipasserende ikke 
kan tage dem i brug. Stabling skal være 
afsluttet senest en halv time efter ude-
serverings ophør. 

Brud på disse regler kan få konsekvenser 
for restaurantens bevilling, og en over-
trædelse er derfor en væsentlig mislig-
holdelse af ansættelsesforholdet / lære-
forholdet. 

Læs også om gæster under 18 år. 

 

Alarm, aflåsning, kontantprocedurer 

Af hensyn til forebyggelse af tyveri og på 
grund af forsikringskrav er det afgørende, 
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at alle procedurer omkring alarm, evt. 
overfaldsalarm, koder, aflåsning af døre, 
aflåsning af pengeskab og håndtering af 
kontanter overholdes nøje. Bed din dagli-
ge leder om en grundig instruktion i disse 
procedurer. 

Ved fejlaktivering af alarm eller over-
faldsalarm skal alarmen straks afmeldes. 
Dette forudsætter i de fleste tilfælde, at 
du straks ringer til alarmselskabet og op-
lyser et kodeord. 

Undladelse udløser et gebyr fra alarmsel-
skabet (p.t. ca. 2.500 kr.). Hvis den mang-
lende afmelding skyldes forsømmelse fra 
din side, kan du komme til at hæfte for 
gebyret. 
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Også ved forsømmelse af øvrige procedu-
rer kan en medarbejder ifalde ansvar, 
hvis arbejdsgivers lider et økonomisk tab. 
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Penge og betaling 

Penge fra kassen 

Der må aldrig udbetales penge fra kassen 
til kolleger, leverandører eller andre, 
uanset hvilken grund der oplyses. 

Udbetaling af kontanter må kun ske til 
restaurantens øverste daglige leder, til 
ejerkredsen og til HR-afdelingen – eller 
med én af disses godkendelse af hver en-
kelt udbetaling. 

Der skal lægges et underskrevet kassebi-
lag, som sendes op til bogholderiet med 
førstkommende dagsregnskab. 
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Overtrædelse af reglerne medfører, at 
den der har fortaget udbetalingen hæfter 
for beløbet. Endvidere er det en mislig-
holdelse af ansættelsesforholdet (eller 
læreforholdet for tjenerelever). 

 

Nødindkøb 
(Ikke relevant for administrationen og graphics) 

En gang i mellem kan det være nødven-
digt at hente et par småting til køkkenet 
eller baren i 7-Eleven el. lign, hvis man er 
løbet tør for noget. 

I så fald kan der tages nogle få hundrede 
kroner fra kassen. Læg bonnen og bytte-
penge i kassen, så snart du kommer til-
bage. 
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Udlæg 

Der gives kun udgiftsgodtgørelse (ting 
købt til arbejdsstedet for egne penge), 
hvis det er aftalt med den daglige leder 
forinden. 

Dette krav gælder naturligvis ikke, hvis 
medarbejderen selv lægger ud i forbin-
delse med nødindkøb. 

 

Betjening af kasseapparat 
(Ikke relevant for administrationen og graphics) 

Betjen ikke kasseapparatet før du har 
modtaget instruktion. 

Rør kun kasseapparatet og pengeskuffen, 
hvis det følger af dine arbejdsopgaver. 



 Dato: 19.09.2022 

Eksempler på medarbejdere, der som ud-
gangspunkt aldrig bruger kasseapparatet: 
Afryddere, kokke, kokkeelever. 

 

Registrering af salg 
(Ikke relevant for kokke, kokkeelever, administrationen og graphics) 

Det er dit ansvar, at alt, som du sælger, 
registreres på kassen. 

Slå varen ind på kassen inden servering – 
ikke omvendt. 

 

Senderegninger 
(Ikke relevant for kokke, kokkeelever og graphics) 

Senderegning betyder, at gæsten ikke be-
taler ved besøget, men får sendt regnin-
gen. 

Senderegning bevilges kun: 
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• til stamgæster med fast kreditordning 
• efter forudgående skriftlig aftale (ty-

pisk ved selskaber) eller 
• med godkendelse fra din leder, inden 

gæsten forlader forretningen 

Ved senderegning anvendes et fortrykt 
infokort, hvor følgende udfyldes, let læ-
seligt: 

• Gæstens fulde navn 
• Adresse (postadresse) 
• Tlf. 
• E-mail 

Der findes to versioner af infokortet, op-
trykt på hver side af kortet. Hvis regnin-
gen er til et firma / en virksomhed, an-
vendes den side, som også har disse fel-
ter: 
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• Virksomhedsnavn 
• CVR-nummer 

Gæsten skal altid skrive under på selve 
regningen. 

Det er tjenerens ansvar, at infokortet er 
udfyldt komplet og let læseligt, og at gæ-
sten har underskrevet regningen. 

Regningen hæftes sammen med infokor-
tet og indføres i dagsregnskabet under 
‘Senderegning’. 

Hvis restauranten er løbet tør for info-
kort, kan ovennævnte oplysninger i ste-
det skrives på en lap papir. 

Hvis en senderegning ikke overholder 
ovennævnte retningslinjer, kan boghol-
deriet behandle hele regningen som en 
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kassedifference, herunder ved beregning 
af drikkepenge. 

De generelle regler om forsømmelse og 
tab gælder også for tjenerens håndtering 
af senderegninger. 

 

Udenlandsk valuta 
(Ikke relevant for kokke, kokkeelever og graphics) 

Vi tager imod disse valutaer: 

• svenske kr. 
• norske kr. 
• euro (€) 
• amerikanske dollar ($) 
• britiske pund (£) 

Vi tager kun imod sedler – ikke mønter. 

Vi tager ikke imod andre udenlandske va-
lutaer end de ovennævnte. 
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Spørg din daglige leder om valutakurser 
og omregning. 

Pas på falske og udgåede sedler. Spørg 
gerne din daglige leder om det. 

 

Store sedler 
(Ikke relevant for kokke, kokkeelever og graphics) 

Store sedler skal tjekkes for vandmærke: 

• 500 kr. > (DK, SV, NO) 
• 50 € > 
• 100 $ 
• 50 £ 

 

Dankort / Visa-Dankort 
(Ikke relevant for kokke, kokkeelever og graphics) 

Ved betaling med Dankort eller Visa-
Dankort udbetaler vi op til 200 kr. over 



 Dato: 19.09.2022 

regningsbeløbet, hvis regningens størrel-
se tillige er min. 200 kr., og kassebehold-
ning i øvrigt tillader det. 

Tjek altid, at der er underskrift på kortet. 

Hvis et kort inddrages, skal det overdra-
ges til administrationen sammen med 
dagsregnskabet for samme dag. 

 

Øvrige betalingskort 
(Ikke relevant for kokke, kokkeelever og graphics) 

Vi tager også imod: 

• Visa 
• American Express 
• Eurocard 
• Mastercard 
• Maestro 
• Diners (kun nogle af restauranterne) 
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Der må aldrig hæves over regningsbelø-
bet på andre kort end Dankort / Visa-
Dankort. 

Tjek altid, at der er underskrift på kortet. 
Hvis et kort inddrages, skal det overdra-
ges til administrationen sammen med 
dagsregnskabet for samme dag. 

 

Gavekort 
(Ikke relevant for kokke, kokkeelever og graphics) 

Vores gavekort er elektroniske kort med 
magnetstribe (kreditkortformat). 

Betaling: 

Betaling foregår ved, at du scanner gæ-
stens gavekort på kassen. 
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Udstedelse: 

Kun den daglige leder kan udstede gave-
kort. Ved udstedelse skal gavekortet altid 
betales på stedet. Der må aldrig udstedes 
gavekort på senderegning. 

Penge tilbage / kontantudbetaling: 

Hvis en gæst beder om at få pengene til-
bage for et gavekort eller om at få udbe-
talt kontanter på gavekortet, skal du kon-
takte din daglige leder. Kun den daglige 
leder må betale penge ud på gavekort. 

Overtrædelse af retningslinjerne: 

Ved overtrædelse af retningslinjerne for 
gavekort hæfter medarbejderen for be-
løbet. 
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Gavekort på papir – udfases 
(Ikke relevant for kokke, kokkeelever og graphics) 

Vi udsteder ikke længere gavekort på pa-
pir, men tidligere udstedte papirgavekort 
kan stadig anvendes, indtil de udløber. 

Tjek følgende, når du tager imod et pa-
pirgavekort fra en gæst: 

• At det er stemplet med restaurantens 
eller administrationens stempel, 

• At det er underskrevet af administra-
tionen, 

• At der er dateret, 

• At det ikke er udløbet (3 år fra udste-
delsesdatoen), 

• At det kan anvendes på den pågæl-
dende restaurant. (Nogle papirgave-
kort er kun udstedt til én restaurant, 
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mens andre er udstedt til brug på alle 
vores restauranter efter gæstens valg.) 

Der kan ikke udbetales byttepenge på et 
papirgavekort, og vi betaler aldrig penge-
ne tilbage for et papirgavekort. 

Papirgavekort der ikke bruges fuldt ud 
ved et besøg, kan nedskrives til senere 
brug ved den daglige leders påtegning på 
kortet, med mindre det er anført på ga-
vekortet, at det skal bruges på én gang. 

Papirgavekort føres i dagsregnskabet un-
der ‘Gavekort’. 

 

Kontantprocedurer 

Se ovenfor om forskellige sikkerhedspro-
cedurer. 
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Drikkepenge 
(Ikke relevant for administrationen og graphics) 

Drikkepenge udbetales via lønsedler. 

Drikkepenge opgøres månedligt som én 
fælles sum for restaurantens medarbej-
derne. Summen er lig med overskuddet 
af periodens totale afregnede regnskabs-
beløb efter fradrag af periodens varesalg. 
Summen opgøres efter koncernens regn-
skabsprincipper. 

Summen fordeles mellem medarbejderne 
efter restaurantens fordelingsnøgle. For-
hør dig hos din daglige leder om fordelin-
gen på dit arbejdssted. 

Der betales arbejdsmarkedsbidrag og A-
skat af drikkepenge. Der optjenes ikke fe-
riepenge af drikkepenge. 

Drikkepenge er ikke et lønkrav. 
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Beklædning 

Pæn fremtræden 

Din beklædning skal være ren og præsen-
tabel, så du har et professionelt udtryk. 
Førstehåndsindtrykket af dig ikke være 
krøllet / plettet tøj eller udtrådte sko. 

Hvis dit arbejdssted har en gældende uni-
form, skal du være klædt derefter. 

 

Kokke og kokkeelever 
(Ikke relevant for serveringspersonale, administration og graphics) 

Restauranten leverer kokkeuniform og 
sørger for vask. Snavsede kokkeunifor-
mer lægges i vasketøjskurven. 
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Serveringspersonale 
(Ikke relevant for kokke, kokkeelever, administration og graphics) 

Beklædning på ’gulvet’ varierer fra sted 
til sted. Nogle restauranter leverer delvis 
uniform. 

Der kan trækkes et depositum for udleve-
ret beklædning i medarbejderens netto-
løn. Depositum tilbagebetales efter tilba-
gelevering af beklædningen. 

Medarbejderne sørger selv for vask 
og/eller rens af beklædning (både eget og 
udleveret tøj). 

 

Sko 

Sko betales af og renholdes af medarbej-
deren, uanset stilling. 
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Omklædning 
(Ikke relevant for administrationen og graphics) 

Omklædning kan ske hjemmefra eller i 
restaurantens omklædningsrum. Vær 
omklædt og klar, når din vagt begynder. 

Hjælp med at holde omklædningsrummet 
pænt og ordentligt – for alles skyld. 

Restaurantens omklædning er så vidt mu-
ligt indrettet med skabe, der kan låses af. 
Som udgangspunkt skal medarbejderne 
selv sørge for en hængelås. 

Læs også om ansvaret for dine personlige 
ejendele. 
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Når din vagt er slut 
(Ikke relevant for administrationen og graphics) 

Hvis du bliver i restauranten efter arbej-
de, skal du enten klæde om til civil eller 
tage evt. tjenervest, butterfly, kokkejakke 
og lignende kendetegn af. Så undgår du 
forkerte signaler og misforståelser i for-
hold til gæsterne. 
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Ferie 

Feriepenge 

Du optjener feriepenge i medfør af ferie-
loven. 

Opsparings-, udbetalings- og afholdelses-
perioder følger lovgivningen. Du kan læse 
nærmere om det på borger.dk. 

Udbetaling af feriepenge sker via bor-
ger.dk. For elever og medarbejdere på 
Restaurant Kanalen er det via Feriefon-
den. Hvis du ikke modtager dine ferie-
penge, skal du selv rette henvendelse 
dertil. 

https://www.borger.dk/ferie
https://www.borger.dk/ferie
https://www.borger.dk/ferie
http://www.feriefonden.org/
http://www.feriefonden.org/
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Nogle medarbejdere optjener ferie med 
løn i stedet for feriepenge. I så fald frem-
går det af ansættelseskontrakten. 

 

Ferieønsker 

Det er en god ide, at du afstemmer dine 
ferieønsker med din daglige leder i god 
tid. Så er der bedre mulighed for at tage 
hensyn til dine ønsker. 

 

Varsling af ferie 

Vi kan varsle din hovedferie med 1 må-
neds varsel, hvilket er et ansættelsesvil-
kår i vores koncern. Dette vilkår bortfal-
der dog pr. 1. september 2020. 

Varsling af ferie kan ske mundtligt. 
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Udenlandsrejser – epidemier 

Hvis du vender hjem fra et land, hvor 
Udenrigsministeriet fraråder ikke-nød-
vendige rejser på grund af en epidemi, vil 
du få to ugers ulønnet jobkarantæne ef-
ter hjemkomst for at beskytte kolleger og 
gæster mod smitterisiko. 

Karantæne omfatter både arbejde, besøg 
på restauranterne som gæst og ethvert 
samvær med kolleger. 
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Måltider & drikkevarer 

P-mad 

Afhængigt af, hvad tid du møder, kan du 
få et måltid i forbindelse med din vagt (p-
mad). P-mad indtages inden vagt, efter 
vagt eller i din pause. 

Der en god tradition for at spise sammen 
ved et fælles personalebord, afhængigt af 
restaurantens drift. 

Vær ikke til gene for gæster eller arbej-
dende kolleger, når du spiser. Ryd op / 
gør rent efter dig selv. 



 Dato: 19.09.2022 

Du betaler en fast sats for p-mad – for ti-
den 20 kr. pr. måltid – som fradrages i din 
løn efter skat. 

 

P-vand 

Mens du er på arbejde, kan du frit drikke 
sodavand af et nærmere sortiment. Hvis 
der findes postmix-anlæg, må der ikke 
drikkes sodavand på flaske. 

Dyrere produkter, fx presset juice, er for-
beholdt betalende gæster. 

 

Godnatøl 

Vi byder vores ansatte på en godnatøl (el-
ler et glas husets vin / en sodavand) efter 
arbejdstid. Godnat’en kan kun indtages 
umiddelbart efter endt arbejdsophør og 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234881
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kun på dit eget arbejdssted. Du kan ikke 
have den til gode til senere på aftenen el-
ler til en anden aften, ej heller tage den 
med ud af huset. 

Der må aldrig serveres alkohol til medar-
bejdere (eller gæster i øvrigt), der ikke er 
fyldt 18 år. 

Læs også om ophør af servering. 

 

Besøg på vores restauranter 

Læs om vores retningslinjer for dit besøg 
som gæst på restauranterne og om vores 
rabatordning. 
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Dialog 

Personalemøder 
(Ikke relevant for administrationen og graphics) 

Din daglige leder arrangerer med 1-2 
måneders mellemrum et personalemøde 
(p-møde). Det ses gerne, at du kommer 
til p-møder, men der er ikke mødepligt, 
og der betales ikke løn for deltagelse 
(med mindre det finder sted i planeret 
arbejdstid). 

Typisk beretter den daglige leder først 
om restaurantens drift og nye tiltag. Der-
efter er ordet frit. 
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Det varierer meget, hvad der bringes op 
på p-møder; problemer, gode idéer, ris 
og ros osv. 

 

Medarbejdersamtaler 

Koncernen har ikke faste retningslinjer 
omkring medarbejdersamtaler. 

Det står derfor lederne frit, hvilken linje 
de vil lægge for individuel dialog med 
medarbejderne om arbejdsindsats og 
velbefindende. 

Nogle ledere anvender skemalagte med-
arbejderudviklingssamtaler. Andre fore-
trækker løbende ros og kritik. 

Uanset hvad er du altid velkommen til at 
tage fat i din leder, hvis der er uklarhed 
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omkring dit arbejde, eller hvis du i øvrigt 
har behov for en snak. 

Læs også om trivsel på arbejdspladsen. 

 

Indflydelse 

Som i de fleste andre virksomheder har vi 
en hierarkisk struktur med ledere og mel-
lemledere, og arbejdsprocesserne er ba-
seret på mange års erfaring. Det er derfor 
begrænset, hvor stor indflydelse den en-
kelte medarbejder har på arbejdets tilret-
telæggelse. 

Imidlertid kommer forbedringer kun, hvis 
man er åben over for nye input, og du er 
altid velkommen til at komme med for-
slag til din daglige leder. 
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Personalerabat 

Du får du 30 % rabat på alle restauran-
terne, undtagen Lusso og torsdag-lørdag 
på Le Jardin. 

For at få rabat skal du have en Staffpay-
konto. 

 

Hvem er omfattet? 

Rabatten gælder: 

• Alle vores medarbejdere 

• Op til tre ledsagere pr. bord/selskab 
(Ikke pr. medarbejder) 
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Kredit 

Du får også kredit. Dine p-regninger 
trækkes først, når du får løn næste gang. 

 

Hvad får du rabat på? 

Rabatordningen omfatter al mad og alle 
drikkevarer. 

 

Ingen bordreservation 

Rabatten gælder kun walk-in fra gaden til 
borde, der ikke er reserveret. Pladser an-
vises af tjeneren. Der kan altså ikke be-
stilles bord til besøg med rabat. Ved 
bordbestilling er det uden rabat og beta-
ling på stedet. 
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Årsagen er, at gæster, der betaler til fuld 
pris, skal kunne få bord. 

Du er dog velkommen til at ringe i forve-
jen og høre, om der ser ud til at være 
plads, så at du kan planlægge din dag. 

Hvis tjeneren meddeler, at bordet skal 
frigives på et bestemt tidspunkt, skal det-
te respekteres. Årsagen er den samme 
som ovenfor. 

 

Oprettelse af Staffpay-konto 

Du kan få en Staffpay-konto, når du har 
modtaget din første lønseddel. 

Du bestiller din Staffpay-konto ved at ud-
fylde linket du modtager med din lønsed-
del. 
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I ansøgningen skriver du følgende info, i 
denne rækkefølge: 

• Fornavn 
• Mellemnavn (eventuelt) 
• Efternavn 
• Mobilnummer 
• Arbejdssted 

(Hvis du arbejder på flere af koncer-
nens restauranter: Skriv den, hvor du 
har flest timer) 

• Stilling (jobfunktion) 

Du modtager en mail, når din Staffpay-
konto er klar. 
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Sovino Brands app 

Når din Staffpay-konto er oprettet, skal 
du downloade Sovino Brands’ app til din 
telefon. 

Ved oprettelse af profil skal du benytte 
samme telefonnummer, som du oplyste 
til Staffpay-konto. 

Du kan nu se din Staffpay-konto i app’en. 

 

Betaling 

Ved afregning oplyser du tjeneren den 
kode på 4 bogstaver, som står øverst i 
app’en. 

Du modtager herefter en betalingsan-
modning. 

Du godkender regningen ved at swipe. 
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Beløbsgrænse 

Du gælder en beløbsgrænse på 10.000 kr. 
efter rabat pr. lønperiode. 

Hvis du når beløbsgrænsen, spærres din 
Staffpay-konto automatisk indtil næste 
lønperiode. 

 

Spærring af Staffpay-konto 

Du kan også selv få din Staffpay-konto 
spærret ved at sende en mail til staf-
fpay@sovino.dk. Skriv ’Spærring’ i emne-
feltet for hurtig behandling. 

Hvis du ikke skriver ’Spærring’ i emnefel-
tet, hæfter du for evt. misbrug, indtil ad-
ministrationen læser din mail på et sene-
re tidspunkt, uanset omstændighederne. 
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I tekstfeltet skal du skrive samme info 
som nævnt ovenfor under ’Oprettelse af 
Staffpay-konto’. 

 

Kopi af p-regninger 

Hvis du ønsker kopi af din regning, så bed 
tjeneren printe en til dig på stedet. 

Ved lønningstid får bogholderiet ofte 
henvendelser om p-regninger. Regnin-
gerne viser sig stort set altid at stemme – 
medarbejderen kan blot ikke kan huske 
regningen. Det er en stor byrde for bog-
holderiet. Hvis du retter henvendelse 
omkring p-regninger, og det viser sig at 
regningerne er korrekte, vil der blive op-
krævet et administrationsgebyr på 100 
kr. pr. lønperiode. 
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Derfor: Husk at få dine regningskopier, 
når du kommer som gæst, og gem dem. 

 

Øvrige vilkår 

Du kan ikke købe på regning uden en ak-
tiv Staffpay-konto. 

Hvis du endnu ikke har fået en konto, hvis 
kontoen er spærret, hvis du har glemt din 
telefon o.l., skal du betale på stedet og 
uden rabat. 

Du må aldrig stille din Staffpay-konto til 
rådighed andre (herunder kolleger og 
familiemedlemmer). 

Hvis du er fratrådt, må du naturligvis ikke 
købe på regning, uanset om din konto 
eventuelt ikke er deaktiveret endnu. 
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Du skal kunne dække dine p-regninger via 
din næste løn efter skat. Dette skal du 
selv være opmærksom på. Hvis dine p-
regninger overstiger din løn efter skat, er 
bogholderiet berettiget til at sende dig en 
opkrævning på differencen uden p-rabat. 
I så fald skal du indbetale differencen 
straks. 

Overtrædelse af retningslinjerne er mis-
ligholdelse af dit ansættelsesforhold / læ-
reforhold. Det kan eventuelt væsentlig 
misligholdelse, afhængigt af omstændig-
hederne. Udlån af Staffpay-konto er altid 
væsentlig misligholdelse. 
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Forbud 

Ved overtrædelse af reglerne for p-køb 
kan arbejdsgiver spærre Staffpay-
kontoen i en periode eller permanent. 

Medarbejderens adfærd / øvrige forhold 
kan også medføre, at vi spærrer kontoen 
eller sætter beløbsgrænsen ned. 

Læs også om at komme som gæst på re-
stauranterne og om loyal opførsel. 

Besøg på restauranterne under sygefravær 

En sygemeldt medarbejder kan ikke be-
søge vores restauranter som gæst, uan-
set sygdommens art. 
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Systemsvigt 

Hvis Staffpay ikke kan anvendes pga. sy-
stemsvigt i restauranten eller app’en, skal 
du i stedet skrive på regningen. 

Du skal skrive dit fulde navn, dit arbejds-
sted, og du skal underskrive regningen. 

Du kan ikke skrive på regning i andre til-
fælde end systemsvigt. (Beskadiget tele-
fon o.l. er ikke systemsvigt.) 

 

Når du serverer for en kollega 
(Ikke relevant for kokke, kokkeelever, administrationen og graphics) 

Du må aldrig give en kollega ’på regning’ 
uden brug af Staffpay-konto. 

Ved systemsvigt skal medarbejderen i 
stedet skrive sine oplysninger på regnin-
gen (se ’Systemsvigt’ netop ovenfor). 
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Medarbejderen skal samtidig forevise en 
aktiv Staffpay-konto i app’en. 

Overtrædelse af retningslinjerne omkring 
betjening af kolleger er en væsentlig mis-
ligholdelse af den serverende medarbej-
ders ansættelsesforhold (eller lærefor-
hold for tjenerelever). 

Endvidere kan den serverende medar-
bejder hæfte for regningen, afhængigt af 
omstændighederne. 
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Fitness 

Hold dig i form gratis 

Vi tilbyder alle vores medarbejdere gratis 
abonnement hos Sporting Health Club. 

Sporting Health Club har en lang historie 
indenfor fitness, og deres team har stor 
erfaring. Der findes fire centre, centralt 
placeret i København. 

 

Hvis du vil være medlem 

Log in på Sovino Social. Din kode står bag 
på dit Staff Pay-kort i Sovino app’en. Klik 
på Staff Pay-kortet for at se koden. 

http://sportinghealthclub.dk/
http://sportinghealthclub.dk/om-os/
https://sovinobrands.dk/medarbejder-events-og-begivenheder/
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Scroll ned til ’Sporting Health Club’ og 
følg vejledningen. 

 

Start og ophør 

Fra afsendelse af din tilmelding, kan der 
gå op til 7 dage, før dit medlemskab er 
aktivt. 

Når du møder op i et af centrene første 
gang, skal du have taget billede til deres 
ansigtsscanner. 

Dit medlemskabet gælder, så længe du er 
ansat hos os. 

God træning! 
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Persondata disclaimer 

Sporting Health Club er ikke databehand-
ler for Sovino Brands, og Sporting Health 
Clubs behandling af dine persondata er 
ikke omfattet af vores datapolitik. 
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Organisation 

Dine overordnede 
(Ikke relevant for administrationen og graphics) 

For tjenere, bartendere, runnere, tjener-
elever, værter, garderobeassistenter og 
lignende er nærmeste overordnede den 
vagthavende holdleder / inspektør / floor 
supervisor. Over denne er det restau-
rantchefen / cafechefen / barchefen / 
manageren. 

For kokke og kokkeelever er det hhv. 
souschefen og køkkenchefen. 
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Arbejdsgiver for elever 
(Kun relevant for elever) 

Hvis du er kokke- eller tjenerelev, er din 
arbejdsgiver Sovino Management, og du 
er tilknyttet et af disse arbejdssteder: 
 
P-enhed Café Victor 
P-enhed Ravage 
P-enhed Trattoria Fiat 
P-enhed Esmée 
P-enhed Bistro Central 
P-enhed L’Alsace 
P-enhed PS City 
P-enhed PS Østerbro 

P-enhed The Market Asian 
P-enhed The Market Italian 
P-enhed Boathouse 
P-enhed Bocado 
P-enhed Salon 
P-enhed Lucifer 
P-enhed Camino 
P-enhed Red Tiger 

 

Arbejdsgiver for øvrige medarbejdere 
(Ikke relevant for elever, administrationen og graphics) 

De enkelte restauranter er selvstændige 
juridiske arbejdsgivere for deres medar-
bejdere. 

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=15699205
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1016928050
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1018891243
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1016928085
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1016928077
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1019743396
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1027133009
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1018891170
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1022975567&soeg=ps+%C3%B8sterbro&type=Alle
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1021331496
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1021331518
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1023329359
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1019743442
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1023335162
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1023500333
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1027132959
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=produktionsenhed&id=1024750236
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Hverken Sovino Brands eller Sovino Ad-
ministration er din juridiske arbejdsgiver 
(på nær særlige tilfælde). 
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P-regninger 
(+45) 3312 1345 – tryk 1 for bogholderi 

E-mail: sovino@sovino.dk 
 

Løn og ansættelsesforhold 
(+45) 3312 1345 – tryk 2 for HR 

 
Frederik Magnussen – Løn & HR 

(+45) 2868 1744 – fm@sovino.dk 
 

Kim Berckentin – Jura & HR 
(+45) 3123 1150 – kim@sovino.dk 



 Dato: 19.09.2022 

 


