Velkommen
Du er nu en del af Veterancentrets Pulje, der fungerer som et
kommandokontor.

I Veterancentrets Pulje er vi Ditte (administrationsbefalingsmand,
først t.v.), Angelique (kontorhjælper først t.h.), John (kontorhjælper bagerst t.h.) og Michael (chef, bagerst t.v.).
Vi er også klar til at hjælpe dig, hvis du skulle have spørgsmål
eller behov for at tale med en militær kollega eller chef.
•

Hvad er din arbejdstid

-

Efter hver endt måned skal du returnere din faktiske tjenestetid til os på VETC-KTP-VEP@mil.dk (internet) eller
VETC-KTP-VEP(FIIN). Skabeloner til tjenestelisterne ligger på Veterancentrets Pulje hjemmeside på internettet.
(veteran.forsvaret/ansat/saaret/veterancentrets_pulje).
Du får løn for 37 timer, men din faktiske arbejdstid aftaler
du med din beskæftigelsesrådgiver.
Du modtager hver måned din arbejdstidsstatus i din Eboks.

-

Hvis du har været på tjenesterejse, skal du sende din rejsebeskrivelse til VETC-KTP-VEP@mil.dk (internet) eller
VETC-KTP-VEP (FIIN). Skabelon til rejsebeskrivelsen ligger på Veterancentrets hjemmeside på internettet.

-

Hvis du har haft nogle udgifter, som vi skal refundere, skal
du sende kvitteringerne til os sammen med rejsebeskrivelsen.

•

Hvis du bliver syg under praktik eller uddannelse
-

Sygemeld og raskmeld dig igen på telefon 32 66 32 66
imellem kl. 06.00 til kl. 12.00 mandag til fredag.

-

Hvis du er fuldtidssygemeldt, skal du ikke ringe.

•

Hvor skal du aflevere din udrustning
-

Den udrustning du ikke bruger længere, skal du aflevere
på nærmeste depot. Tal eventuelt med din beskæftigelsesrådgiver eller os om hvordan du får det gjort.

•

Tilskud til din uddannelse
- Hvis du skal på uddannelse, så aftal med din beskæftigelsesrådgiver om hvordan det planlægges og finansieres.

•

Du er stadig militært ansat
- Selvom du er en del af Veterancentrets Pulje, er du stadig
militært ansat. Derfor har du også stadig en militær chef
og skal følge de almindelige regler, som før du kom til puljen.

Du kan finde flere oplysninger på vores hjemmeside på internettet.
veteran.forsvaret/ansat/saaret/veterancentrets_pulje.
Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal Veterancentret give dig
en række oplysninger, når Veterancentret modtager oplysninger om dig,
Du finder informationerne, Veterancentret skal give dig i oplysningsbrevet,
via dette link:
http://medarbejder.forsvaret.dk/Ansaettelsesforhold/Persondataloven/Docu
ments/Oplysningsbrev_veterancentret_raadgivning.pdf

