TIPS & TRICKS

›

SÅDAN KOMMER DU
(RIGTIGT) I GANG MED
ARBEJDET PÅ AKKORD

1

Du skal sørge for at sætte dit arbejde i system. Det handler ikke om, at du skal arbejde hurtigere eller mere, men du skal sørge
for at lave tingene i den rigtige rækkefølge.

DU VÆLGER SELV!
Du vælger selv, om du vil
arbejde på akkord. Hvis du
f.eks. er ansat i et firma,
der er medlem af Tekniq
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Når du arbejder på akkord, skal du
gøre det rigtigt første gang, så pas på
med at fare i gang med en opgave.
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Ryd op i containeren og få overblikket over, hvad I har, og hvad
der skal bestilles hjem. Sørg for
at samle så meget som muligt af
det, I skal bruge, gerne flere uger
forud, så I ikke pludselig står og
mangler bestemte komponenter.
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Få undersøgt så meget
som muligt, inden du går
i gang på et projekt f.eks.
ved at spørge byggeledelsen om processen.
Du skal ikke forvente at
tjene 300 kroner i timen
de første mange timer
på et nyt projekt, men
det kommer, når du får
planlagt opgaven rigtigt
og kommer godt i gang
med opgaven.

har du ret til at opmåle og
afregne dit arbejde efter
prislisten.
Hvis du er ansat i en virksomhed, der er medlem
af Arbejdsgiverne, så skal
alt rørarbejde udføres og
afregnes efter prislisten.
Hvis du er i tvivl, så kontakt opmåleren i din lokale
kreds i Blik- & Rørarbejderforbundet. Læs mere
på blikroer.dk/akkordar-

MANDEN BAG
DE GODE RÅD
Kenneth Iversen prøvede
allerede som anden-års
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Gør opgaverne færdige, så du ikke skal bruge meget tid på at flytte dit udstyr. Men det
er samtidig en god idé at have nogle opgaver til gode, hvis I får tid til overs. Det skal
bare ikke være løse ender, som forsinker dit
eget eller de andre håndværkeres arbejde.

lærling at arbejde på akkord. Nu har han netop
valgt at arbejde på akkord
igen efter en periode, som
timelønnet. Han arbejder
som akkordholder på et
lejlighedsbyggeri på Carlsberg-grunden i København.
Han elsker friheden og
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Gå efter at få opgaver, der
varer mindst et halvt år. Og
hvis du ikke allerede har et
netværk, så forsøg at skabe
et netværk af akkordsvende.

16

renskomst med Blik- og
Rørarbejderforbundet, så

bejde
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Sørg for at få samarbejdet med de
andre håndværkere
til at køre godt.
Hvis du ser, at de
mangler at udføre
noget, så sig det til
dem, og bed dem
om at give dig de
samme tilbagemeldinger.

eller har tiltrædelsesove-

8
Hent hjælp hos
opmålerne i Blik- og
Rørarbejderforbundet. De er rigtig
gode til at hjælpe
dig i gang.

fleksibiliteten. Og så tjener
han cirka 100 kroner mere
i timen som akkordlønnet.
Han undrer sig over, at der
ikke er flere unge, der vælger at være akkordlønnede.
Han er ansat hos Gunnar
Kristensen VVS.

