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Velkommen til Reflekt –  
din arbeidsgiver!

Reflekt Helse ønsker å satse på fast ansatte, helst i høyere stillingsbrøk.
 
Det er derfor med stor glede vi ønsker velkommen til vår nye satsning 
«VERDSATT MEDARBEIDER»!
 
Dette går først og fremst ut på at vi vil satse på flest mulig fast ansatt  
i Reflekt i så høy stillingsbrøk som mulig – gjerne 100 %.

Med over 100 avtaler med helseforetak over hele landet, ønsker vi nå  
flest mulig flinke medarbeidere i faste fulltidsstillinger.
 
Velger du å gå inn i ordningen, får du tilgang til en rekke fordeler gjennom 
lojalitetsprogrammet VERDSATT MEDARBEIDER, som tidligere ikke har 
vært tilbudt utleide medarbeidere.
 
Konseptet favner alle våre ansatte, enten du jobber litt og fleksibelt,  
eller vi er din hovedarbeidsgiver og du har fast 100% stilling hos oss.

Dersom du ønsker å jobbe i høyere stillingsbrøk hos Reflekt, og velger  
å bli hos oss over tid, tilbyr vi deg tilleggsgoder og belønning som lojal  
Reflekt-medarbeider.
 
På de neste sidene kan du lese litt mer om de forskjellige godene du får  
i Reflekt.



4 5

Ansatt i Reflekt
I Reflekt blir du ansatt i fast stilling, 
og du avtaler stillingsbrøk utfra 
hvor mye du kan og vil jobbe hos 
oss.
 
Dersom du ønsker fleksibilitet og 
bare vil jobbe litt ekstra, kan vi bli 
enige om en lav stillingsbrøk. Du 
får tilbud om oppdrag, og takker ja 
til de du ønsker å ta.

Dersom du ønsker stabilitet, 
trygghet og kanskje en fast hel-
tidsstilling hos Reflekt, kan vi bli 
enige om en fulltidsstilling som 
sikrer deg fast inntekt og tilgang på 
spennende jobbmuligheter, videre-
utdanning og en rekke tilleggsgoder.
 
Reflekt er noe mer enn et  
bemanningsselskap som formidler 
arbeidskraft.

- Reflekt skal være en foretrukket 
arbeidsplass og en god arbeidsgiver 
for alle sine medarbeidere!
 
Er du usikker på hva du skal velge?
- Les mer om hva vi tilbyr og snakk 
gjerne med en rådgiver hos oss 
som kan fortelle mer.

Lønnsbetingelser
I Reflekt lønner vi alltid minimum 
i henhold til gjeldende tariff og 
ansiennitet. I de fleste tilfeller tilbyr 
vi bedre lønnsbetingelser enn tariff 
og aldri dårligere.

I tillegg til avtalt lønn er naturligvis 
alle lovpålagte forsikringer osv. 
dekket, som
• Yrkesskadeforsikring
• Pensjon fra første krone
• Og 12 % feriepenger

Du har også tilgang på selskapets 
bedriftshelsetjeneste.

Forsikringer
I tillegg til basis forsikringsdekning 
som alle ansatte har i Reflekt,  
tilbyr vi:
• Gruppelivsforsikring 10G + 5 G 

barn u/18*
• Fritidsulykke**
• Behandlingsforsikring**

* Ved stilling over 40 %

** Ved stilling over 70 %

Bank
Gjennom Reflekts samarbeid med 
DnB, kan vi tilby gode betingelser 
og finansielle rådgivningstjenester.**

** Ved stilling over 70 %

Studiestøtte og  
karriereveiledning
Vi tilbyr avtaler om studiestøtte, 
spesialiseringskurs og kompe- 
tanseheving.

Avtalene inngås normalt med 
medarbeidere i høye stillingsbrøker 
etter en individuell vurdering.

Ved dekking av f.eks. videreutdan-
ning, er det vanlig å knytte bind-
ingstid på ansettelsesforholdet opp 
mot utdanningsperioden.**

** Ved stilling over 70 %
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Firmahytte
Gjennom vår samarbeidspartner 
DaysOff, tilbyr vi svært fleksible og 
gunstige ordninger for fritidsbolig  
i inn- og utland.

Er du ansatt i 70 % stilling eller 
mer, kan du velge blant en rekke 
tilbud hvor Reflekt dekker inntil 
kr 5 000,- Du betaler kun en liten 
egenandel.

Det er dermed mulig å f.eks. leie 
hytte en helg for 250,- og fortsatt 
ha en helg til gode et annet sted 
senere.

Les mer på DaysOff.no

Treningsstøtte
Er du ansatt i 70 % stilling eller 
mer, dekker Reflekt inntil kr 300,- 
av månedlig treningsavgift.

Du velger selv hvor du vil trene,  
og hva.

Andre goder
Reflekt jobber hele tiden med å
utvikle gode løsninger med sine
samarbeidspartnere.
 
Vi har gunstige avtaler med en rekke 
anerkjente samarbeidspartnere. Les 
mer på www.reflekthelse.no  

VERDSATT MEDARBEIDER
• Gode lønnsbetingelser.
• Gunstige bonusordninger.
• Trygghet:

• Full/fast ansettelse hos en av Norges største helse-aktører.
• Fleksibilitet:

• Ønsker du stabilitet/forutsigbarhet – eller variasjon? Reflekt tilbyr det 
som passer deg i ulike faser i livet.

• Utviklingsmuligheter: Erfaring fra fagområder eller geografiske områder 
i landet, videreutdanning og annet – Reflekt Helse har mange alternativer.
• Bl.a avtaler om studiestøtte, spesialiseringskurs og kompetanseheving**

• Gruppelivsforsikring 10G + 5 G barn u/18*
• Fritidsulykke**
• Behandlingsforsikring**
• Firmahytte til svært gunstige betingelser – via DaysOff som har 500 

fritidsboliger i inn- og utland.
• Treningsstøtte**
• Gunstige avtaler med en rekke anerkjente samarbeidspartnere.
• I samarbeid med DnB tilbyr vi gode betingelser og finansielle  

rådgivningstjenester**
• Og selvsagt: Alle lovpålagte forsikringer, yrkesskadeforsikring, pensjon 

fra første krone, 12 % feriepenger og bedriftshelsetjeneste.

* Ved stilling over 40 %
** Ved stilling over 70 %



Vil du vite mer om VERDSATT 
MEDARBEIDER?
Snakk med en rådgiver hos oss på 
23 23 15 15 eller se mer på våre 
hjemmesider www.reflekthelse.no

Vi ønsker å være
SAMMEN OM DE GODE OPPLEVELSENE!


