Ansøgning om tilskud til selvvalgt uddannelse:
For medarbejdere med mindst 6 måneders anciennitet ansat på virksomheden under overenskomsten
mellem DM-Arbejdsgiver, Dansk Metal & 3F.

Udfyldes af medarbejder
Stillingsbetegnelse:

Navn:

Fødselsdato:

Telefon i dagtimerne:
Ansættelsesdato:

Opsagt? Oplys sidste arbejdsdag:

Timeløn (grundløn uden tillæg):

kr.

Hvilken type uddannelse søger du:
Skriv fagkode eller fbk-nr.:

Uddannelsens titel:

Samlet timeantal uddannelsen varer:
Kursussted:

Kursusperiode:

Hvorfor ønsker du at søge dette kursus?

Udfyldes af virksomheden
Virksomhedens navn:

Virksomhedens CVR-nummer:

Navn på leder/chef:

E-mail:

Virksomhedens adresse, postnr. og by:
Medarbejder er omfattet af overenskomst mellem DM-A, Dansk Metal og 3F ☐ (sæt kryds)
Der søges om tilskud til (sæt kryds) udgifter til gebyrer, kursusmaterialer og opholdsudgifter dækkes kun mod bilag
□ Løntabsgodtgørelse (dækkes iht. gældende overenskomst)
Antal timer:
□ Kursusgebyr (ekskl. moms)

kr.

□ Kursusmaterialer (udgiften oplyses af kursusstedet)

kr.

Transporttilskud kr. 0,99 pr. km fra virksomhed til uddannelsessted. Bemærk de første 24
km om dagen, betaler du selv. Udregning: km x 2 -24 x kursusdage. Tilskud til den korte□
ste rute. Bro- og færgeafgift dækkes ikke. (Hvis du søger et AMU-kursus, skal du ikke
skrive beløb her, men søge om transport via VEU)

km.

□ Opholdsudgifter

kr.

□ VEU/SKU berettiget

Kr.

Refusion
Virksomhedens registrerings- og kontonummer hvor tilskud til uddannelsen skal indsættes
Reg.nr.
kontonummer

Medarbejder
sætter kryds ud for sine valg

□ Jeg har selv valgt denne uddannelse
□ Uddannelsen er ikke nødvendig for at udføre mit nuværende arbejde

På tro og love er ovenstående oplysninger korrekte
Dato:

Dato:

(Medarbejders underskrift)

(Virksomhedens stempel og underskrift)

.

PRINT
Ansøgningsskema bedes udfyldt og indsendt til: DM-Arbejdsgiver mail: dmh@danskmaskinhandel.dk
Vi skal have din ansøgning mindst 10 hverdage før kursusstart. For kurser der ikke står på positivlisten, skal vi bruge 3 uger. Der kan max. søges om tilskud til kursusgebyr eksklusiv moms på kr. 15.000,-.
Du kan normalt forvente svar på din ansøgning indenfor 7 hverdage, såfremt vi har modtaget alle relevante oplysninger!.
Læs ”Brugervejledning” før afsendelse af ansøgning.
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