Er du ansat i privat tandlægepraksis?
Så bør du være medlem af ATO!

Ansættelse i privat tandlægepraksis sker på
individuelle vilkår.

Du skal derfor selv forhandle den største del
af vilkårene i din ansættelseskontrakt med
din arbejdsgiver.
DU SKAL VÆLGE ATO, fordi vi er helt uafhængige af klinikejerne og deres interesser. Vi rådgiver dig, om det du kan og
bør forhandle med klinikejeren, for at få løn- og ansættelsesvilkår i den private tandlægepraksis, som minder om de
vilkår, der ellers findes på det private arbejdsmarked. ATO
har et forslag til en ansættelseskontrakt, som du kan bruge i
forhandlingerne med din arbejdsgiver. ATO giver dig individuel rådgivning, hvor du får gode argumenter, du kan bruge,
når du skal forhandle din ansættelseskontrakt.
DU SKAL VÆRE SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ, at din
arbejdsgiver typisk vil præsentere dig for en ”standardansættelseskontrakt” udarbejdet af klinikejeren eller
dennes organisation.

”Standardansættelseskontrakten” opfylder almindeligvis
lovgivningens mindstekrav og tilbyder ikke den ansatte
de goder, der normalt findes på arbejdsmarkedet såsom
barsel med løn, fri og/eller løn på barnets første sygedag og
andre forhold, som ATO mener er tidsvarende på arbejdsmarkedet. I ATO oplever vi desuden, at klinikejere oftere og
oftere forringer ”standardkontraktens” ordlyd til ugunst for
den ansatte tandlæge ved at stryge ord eller indsætte egne
formuleringer i kontrakten, hvilket ikke klart fremgår, når du
modtager den.
DU SKAL VÆLGE ATO, fordi vi giver dig den nødvendige bistand, hvis du i dit arbejdsliv oplever problemer i din ansættelse. Du får hjælp fra vores sekretariat, og hvis vi skønner
det nødvendigt, fra en af de advokater, der er tilknyttet ATO.

DU SKAL VÆLGE ATO, fordi du derved bliver omfattet af den
arbejdsgiveradministrerede pensions- og erhvervsudygtig-

hedsforsikring med faginvaliditet i PFA, der skal indskrives
i din ansættelseskontrakt. En ordning der sikrer dig en erhvervsudygtighedsforsikring med faginvaliditet, der er billigere og giver dig en bedre dækning end den du kan få i Tandlægernes Tryghedsordning. ATO’s ordning i PFA indeholder
desuden dækning ved kritisk sygdom, dødsfald, alderspension og adgang til PFA-Forebygger. PFA er en kundeejet virksomhed.

DU SKAL VÆLGE ATO, fordi du for at opnå ret til selvstændigt virke også skal arbejde inden for den kommunale børneog ungetandpleje, hvor du vil være dækket af en tilsvarende
pensions- og forsikringsordning i PFA, og derfor kan du
bevæge dig mellem de to ansættelsesområder med ensartede
pensions- og forsikringsvilkår.
DU SKAL VÆLGE ATO, fordi du via dit ATO medlemskab kan
tegne konkurrencedygtige private forsikringer – ulykke, rejse, indbo, hus, bil osv. i Runa Forsikring, der er en del af den
medlemsejede LB koncern.

DU SKAL VÆLGE ATO, så vi sammen kan arbejde for en voksentandpleje, der sikrer mest mulig lighed i tandsundhed og
mest mulig tandsundhed for pengene. Det betyder i praksis,
at de befolkningsgrupper, der har den dårligste tandsundhed
(befolkningsgrupper med den korteste uddannelse og den
ringeste indkomst) og ikke gør brug af regelmæssig tandpleje, skal prioriteres højere i forhold til tandplejeindsats
og tilskud til tandpleje. Vi arbejder for sunde tænder for alle
livet igennem.

DU SKAL VÆLGE ATOO, hvis du vil være med til at udvikle
nye medlemstilbud til privat ansatte tandlæger – medlemstilbud der kan gøre dig til en bedre tandlæge.
DU SKAL FORBLIVE MEDLEM AF ATO så er du med til at
sikre, at du og dine privat ansatte kolleger kan fortsætte med
at modtage uafhængig rådgivning fra ATO.
Ring på 33 14 00 65 eller skriv til info@ato.dk
så står vi parat til at rådgive og hjælpe dig.

