Förmåner och villkor
Att arbeta hos oss
Nedan presenteras ett urval av förmåner
och villkor som gäller för anställda vid Sida*.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

LÖN

Sida har avtal med Betania Organisationsmedicin om
företagshälsovård. Betania kan kontaktas vid
arbetsrelaterade besvär och för förebyggande hjälp.

Lönerna på Sida är individuella och ska avspegla
både meriter och prestation samt i den mån det
förekommer en marknad.

SJUKVÅRD
Sida subventionerar utgifter du har för läkarvård,
sjukhusvård och receptbelagda läkemedel.

ARBETSTIDER
Normalarbetstiden är mellan 08.00 och 16.30 helgfri
måndag – fredag (inklusive 30 minuter lunch).
Heltidsarbetande ska vara i tjänst mellan 09.00 och
15.00. Avdelning- och enhetsgemensamma möten
förläggs i möjligaste mån till den fasta arbetstiden.
Flexram, det vill säga den tid inom vilken
arbetstagaren kan variera sin arbetstid, är mellan
06.00 och 20.00.

FÖRÄLDRALÖN
När du är hemma med ditt barn ger vi dig en
kompletterande föräldralön.
Du har möjlighet att ansöka om att arbeta deltid till
och med utgången av det skolår då ditt barn fyller 12
år.

FÖRSÄKRINGAR
Som anställd hos Sida omfattas du av:

SEMESTER
Du har betald semester redan under första
anställningsåret. Antalet dagar är beroende på ålder
och hur stor del av året du är anställd.
Antal semesterdagar/helår:
upp till 29 år:
28 dagar
30 – 39 år
31 dagar
40 år eller äldre 35 dagar

FRISKVÅRD
Alla anställda har rätt till friskvård. Sida bidrar med
friskvårdsaktiviteter, motionslokaler och
motionsredskap. För att öka motivationen erbjuder
Sida alla anställda att använda en timme per vecka av
sin arbetstid för friskvård.

*

Avvikelser kan förekomma vid utlandstjänstgöring





Statlig grupplivsförsäkring
Tjänstereseförsäkring
Personskadeförsäkring

Du har även möjlighet att teckna frivilliga
tilläggsförsäkringar och spara i den privata
pensionsförsäkringen Kåpan Plus.

PENSIONER
Som anställd omfattas du av de pensionsförmåner
som ingår i Statens Tjänstepensionsverk (SPV).
På SPVs webbplats finns information om de olika
pensionsförmånerna. Läs mer på www.spv.se.

MER INFORMATION
Läs mer om Sidas verksamhet, resultat och hur vi
styrs på www.sida.se.

