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Engelske skabeloner 

Vi har oversat et antal skabeloner til engelsk, som er tilgængelige i Statens HR.  

Hvordan trækker jeg skabelonen  

Når du skal trække en engelsk skabelon, foregår det nøjagtig som ved de danske.  

 Klik på Ansættelsesbreve 

 Vælg den overenskomst du skal bruge; der er engelske skabeloner under AC 

 Der er nu to faner, at vælge i mellem, her vælges den engelske version AC Hire Letter 

 Udfyld hvilken AC type, der er tale om, Ansættelsesdatoen og find medarbejderen via Navn, 

Lønnummer, eller CPR-nummer. 

 Klik Anvend. Skabelonen vil nu genereres og kan downloades.  
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Hvad betyder den nye tekst i ansættelsesbrevene 

Translation into the English language 

The original letter of appointment is in the Danish language. This document is a translation into the 

English language of the letter for the convenience of the employee. In case of any inconsistency 

between the Danish and English versions, the Danish version shall prevail. 

I de engelske skabeloner er der tilføjet ovenstående tekst om, at det er den danske version af brevet, som er gældende, 

hvis der skulle opstå uenigheder. Derfor er anbefalingen, at medarbejderen modtager både en engelsk og dansk 

version af ansættelsesbrevet og underskriver det danske brev.  

 

Der er foreløbig følgende engelske skabeloner  

 Fuldmægtig  

 Konsulent 

Videnskabeligt personale på universiteter:  

 Adjunkt/forsker,  

 Lektor/seniorforsker,  

 Ph.d. – stipendier,  

 Postdoc,  

 Professor 

Videnskabeligt personale hos GEUS:  

 Forsker,  

 Forskningsprofessor, 

 Postdoc,  

 Professor MSO,  

 Seniorforsker,  

 Seniorrådgiver  

 Studieadjunkt/studielektor  

 Videnskabelig assistent 

 

Medarbejdere hos Det Kongelige Teater:  

 Balletdansere 

  Kapelmusikere 

 Skuespiller, operasolister, og musicalperformere 

 Timelønnet musikassistent 


