
PRAKTISK INFO OMKRING AFSKEDIGELSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De Timelønnedes Klub 

Hvordan melder jeg mig arbejdsløs ? 

 

Hvor lang opsigelse har jeg ? 

 

Har Gate Gourmet en jobbank ? 

 

Hvor skal jeg aflevere mit arbejdstøj ? 

 



Hvad gør jeg hvis jeg bliver arbejdsløs? 
 

På din første ledige dag, skal du: 
 
1. Tilmelde dig Jobcentret, det kan du gøre online på  www.jobnet.dk  husk at gemme 
kvitteringen på din tilmelding. 
(log ind med nem-id) 
 
2. Lægge dit CV ind på www.jobnet.dk 
 
3. Ansøg om dagpenge, ved at udfylde en ledighedserklæring online på www.mit3f.dk  
(log ind med nem-id) 
Har du brug for hjælp, så henvend dig i A-kassen, så vil A-kassen hjælpe dig.  
 
 

Henvend dig i afdelingen inden for den første uge. Medbring: 
 
• Opsigelsen 
• Din Nem-Id 
 
Vi henter selv dine lønoplysninger fra e-indkomst. 
Som arbejdsløs skal du stå til rådighed, det vil sige, at du selv skal søge jobs, og du skal 
kunne påtage dig henvist/anvist arbejde fra a-kassen/jobcentret med dags varsel. 
 
Vi anbefaler alle at bruge en periode med ledighed til at tage efteruddannelse, og vi hjæl-
per dig med at finde ud hvad der er relevant, tilmelding osv. 
Også selve opsigelsesperioden kan bruges til efteruddannelse. 
 
Hvis du ikke har optjent ret til dagpenge, så må du kontakte kommunen, og eventuelt søge 
om kontanthjælp.  
 
Du skal have været medlem af  A-kassen i mindst et år for at  have ret til dagpenge 
Den højeste dagpengesats er på 19.083 kroner om måneden som fuldtidsforsikret.  

 
 



Opsigelsesregler. 
 
Efter 6 mdrs. beskæftigelse 14 dage 

Efter 9 mdrs. beskæftigelse 21 dage 

Efter 2 års beskæftigelse 28 dage 

Efter 3 års beskæftigelse 56 dage 

Efter 6 års beskæftigelse 70 dage 

Medarbejdere, der er fyldt 50 år: 

Efter 9 års beskæftigelse 90 dage 

Efter 12 års beskæftigelse 120 dage 

Ting du også skal huske 
 
Efter endt ansættelse, skal du  
Have tømt dit skab, og aflevere din skabsnøgle. 
Aflevere dit arbejdstøj , værnemidler m.m. 
Aflevere dit id-kort, havnekort og parkeringskort.  
Dette sker i HR, sammen med ”Effekt-medarbejder” blanketten. 
(Aflevere du ikke dit arbejdstøj m.m. kan du blive trukket op til 3.000 Kr.) 

 

Med henvisning til lokalaftale 13, har du mulighed for at blive optaget i Gate Gourmets  
interne jobbank.  
Blanketten ”Optagelse i Gate Gourmet CPH’s interne jobbank” skal udfyldes, og afleveres 
 i HR. 
Husk at medarbejdere gemmes i jobbank i 6 måneder, hvor medarbejderen, i tilfælde  
af et fortsat ønske om at stå i jobbank, selv skal ytre et skriftligt ønske om dette til 
hrdk@gategroup.com 

Optjent anciennitet bevares ved genansættelse i virksomheden inden for 9 måneder.  



Vejledningskursus og kursuspakker 
 
Start med et vejledningsforløb og bliv klogere på fremtiden! 
Er du opsagt fra lufthavnen, får du tilbudt et vejledningskursus via Jobcenter eller din  
arbejdsplads. Vi anbefaler alle at deltage, hvor du i opsigelsesperioden kan få afklaret en 
ny retning i dit arbejdsliv, og hvor der er gode muligheder for job. 
 
På vejledningsforløbet får du lavet et godt CV og en uddannelsesplan. Du får også ord-
net praktiske ting i forhold til en eventuel periode som arbejdsløs. 
 
Tag vejledningsforløbet med dine kolleger 
Det er hårdt at opleve en massefyring. Derfor er vedledningsforløbet lavet sådan, at du 
kommer på hold med kolleger fra lufthavnen. Det kan være rigtigt godt, at være sam-
men med andre, der er ”i samme båd”. 
 
Tjek kursuspakkerne  
3F Kastrup har i samarbejde med en række skoler i København og Hillerød lavet et ud-
bud af uddannelsespakker, du kan vælge mellem. Det er eksempler, og du kan måske og-
så finde andre veje. Det vigtige er, at du får de bedste forudsætninger for at finde job i 
en branche med bedre jobmuligheder. 
 
 
 
 
Nyt jobcenter i lufthavnen 
Tårnby kommune har etableret et særligt jobcenter i lufthavnen. 
Opgaven for dette særlige Jobcenter er, at servicere de virksomheder og ansatte i luft-
havnen, der bliver ramt af opsigelser. Målet er, at de opsagte kommer i job og eller ud-
dannelse så hurtigt og nemt som muligt. 
Indsatsen sker i samarbejde med virksomheder og faglige organisationer. 
Jobcenter CPH 
Petersdalvej 13, 2. sal 
2770 Kastrup 
TLF: 24 28 41 03  


