Vi tilbyder tre former for medlemskab
Din virksomheds muligheder i HORESTA
HORESTA tilbyder virksomhederne 3 forskellige typer medlemskaber:
üü HORESTA Branche
üü HORESTA Full-Service
üü HORESTA Arbejdsgiver
Medlemskaberne adskiller sig indbyrdes i forhold til dybden, bredden og omfanget af de ydelser og den rådgivning den enkelte virksomhed får for sit kontingent. Det vil sige, at det er muligt at designe sit eget medlemskab
ud fra de behov og ønsker, den enkelte virksomhed har.
Fælles for alle typer af medlemskab er, at du får gavn af HORESTAs politiske lobbyvirksomhed og stærke netværk
inden for branchen. Du får endvidere adgang til den juridiske hotline, som yder juridisk rådgivning om ansættelsesretlige spørgsmål, der kan løse konkrete problemer eller forhindre dem i at opstå!
Vores juridiske hotline er bemandet med advokater som har speciale i arbejdsret. Ønsker du flere ydelser tilknyttet, f.eks. mere dybdegående advokatbistand eller måske lige frem din egen key account advokat, skal du vælge
HORESTA Full-Service eller HORESTA Arbejdsgiver.
Læs mere om de 3 typer medlemskab nedenfor!

Medlemskab af HORESTA Brancheforening

Som medlem af HORESTA Brancheforening får du adgang til en lang række fordele. Vi bliver en sparringspartner,
som giver din virksomhed mulighed for at trække på vores medarbejderes unikke viden om branchen, hvad enten
det gælder personalejura, fødevarer, uddannelse, økonomiske nøgletal eller salgsoptimering. Du får blandt andet
adgang til:
Personalejura – f.eks. ansættelseskontrakter og rådgivning om ansættelser og opsigelser.
Erhvervsjura – kontrakter, Restaurationsloven, afbestillingsregler, bevillingsregler, sparringspartner i forhold til
myndighederne, Markedsføringsloven, konkurrence- og udbudsregler, beskatning af personalegoder, skattelovgivning etc.
Dagligt Nyhedsbrev – opdatering om nye regler, domme, satser, refusionsfrister, etc. på det ansættelsesretlige
område, på det brancherelaterede erhvervsjuridiske område, på fødevareområdet, uddannelsesområdet osv.
Uddannelse og kursus – deltagelse i de af HORESTA udbudte generelle kurser inden for de emner vi også
rådgiver om.
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Økonomi – udarbejdelse af nøgletal, normtal og tendenser for branchen, budgetgennemgang, økonomitjek etc.
Egenkontrol – skemaer, branchekode, elektronisk egenkontrol.
Fødevarer – rådgivning og udvikling.
Kontante fordele – adgang til en række rabataftaler med udvalgte leverandører, herunder fordelagtige indløsningsaftaler på bl.a. kreditkort, besparelser på telefoni, forsikring, brændstof, KRAK mv. I mange tilfælde modsvarer besparelserne medlemskontingentet.
Du kan til enhver tid opgradere dit medlemskab fra HORESTA Branche til HORESTA Full-Service eller
HORESTA Arbejdsgiver, hvis du ønsker det.

Medlemskab af HORESTA Full-Service

HORESTA Full-Service medlemskabet er målrettet de virksomheder, som ønsker fuld adgang til alle rådgivningsog serviceydelser, men som ikke ønsker at være omfattet af overenskomsterne, DA-medlemskabet og den Faglige
Hjælpefond (konfliktunderstøttelsesfonden).
Med et Full-Service medlemskab får du med andre ord adgang til hele paletten af rådgivningsydelser, med undtagelse af overenskomst- og DA-forhold. Derudover får du naturligvis adgang til alle de fordele, som er nævnt
under HORESTA Brancheforening.
Som Full-Service medlem hjælper vi dig med at forebygge problemer og løse dem som måtte opstå. Vi deltager
i forhandlinger for at løse tvister om eksempelvis opsigelser el. andre personalerelaterede forhold, og lykkes det
ikke at opnå enighed, kan vi føre sagen ved domstolene – alt sammen uden ekstra betaling – det er indeholdt i
kontingentet!
I hovedtræk får du adgang til:
Personalejura, juridisk rådgivning og advokatbistand i forbindelse med ansættelser, kontrakter, advarsler, afskedigelser, bortvisninger, arbejdsmiljølovgivning, ferielov, barselsregler, funktionærret, sygedagpenge og ansættelsesretlig lovgivning og praksis i øvrigt.
Rådgivningen omfatter lige fra telefonisk daglig rådgivning og sparring til gennemgang af kontrakter, personalehåndbog, etc. Vores advokater repræsenterer jer også i eventuelle tvister, uanset det er på forhandlingsniveau,
eller det måtte ende ved domstolene.
Uddannelse og kursus. Ønsker du særligt tilpassede virksomhedskurser udarbejdet, vil dette ske efter aftale til
særlig medlemspris. Det kunne f.eks. være inden for det ansættelsesretlige område: Hvordan udfyldes et ansættelsesbevis så det er lovligt? Hvornår må man give en advarsel? Foretage opsigelse? Bortvisning? Skal der betales
løn under sygdom? Refusionsregler? Hvordan kan man nedbringe sygefraværet? Hvad siger Arbejdsmiljøloven?
etc.
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Med et Full-Service medlemskab får din virksomhed således adgang til alle de rådgivningsydelser og sagsbehandlingsmuligheder, som ellers er forbeholdt medlemmerne af HORESTA Arbejdsgiver.
Lidt forenklet kan man sige, at din virksomhed med et Full-Service medlemskab tegner en forsikringsordning, hvor
virksomheden er sikret adgang til al juridisk rådgivning og varetagelse af eventuelle interessekonflikter. Du behøver således ikke tænke over, hvor ofte du ringer til os, og hvor mange timer vi bruger på at rådgive din virksomhed.
Det er – til forskel fra f.eks. et advokatkontor – indeholdt i kontingentet ”ad libitum”.
DA-Barsel. Som Full-Service medlem tilbydes du at blive omfattet af DA-Barsel. Dette medfører en væsentlig
besparelse for virksomheden i forhold til indbetaling til den ellers lovpligtige offentlige barselsordning. Som
medlem af DA-Barsel ydes virksomheden endvidere en højere refusion.
Du kan til enhver tid opgradere dit medlemskab fra HORESTA Full-Service til HORESTA Arbejdsgiver,
hvis du ønsker det.

Medlemskab af HORESTA Arbejdsgiver

HORESTA Arbejdsgiver varetager interesserne for de arbejdsgivere, der driver virksomhed indenfor hotel-, restaurant- og turisterhvervet. HORESTA Arbejdsgivers advokater yder specialiseret juridisk bistand i ethvert tænkeligt
personalemæssigt spørgsmål inden for overenskomstforhold, funktionærlovgivning, ferielovgivning, sygedagpenge, ligestilling, virksomhedsoverdragelse, erhvervsuddannelse, afskedigelse, arbejdskonflikter etc. Derudover
får du selvfølgelig adgang til alle de andre fordele, som er nævnt under HORESTA Full-Service og HORESTA
Brancheforening.
Overenskomst. HORESTA Arbejdsgivers overordnede formål er at varetage medlemmernes interesser i alle
spørgsmål om løn og ansættelsesforhold, herunder ved fornyelse af gældende kollektive overenskomster. Derudover bistår HORESTA Arbejdsgiver med at forhandle overenskomster tilpasset den enkelte virksomhed efter
ønske. Som medlem af HORESTA Arbejdsgiver sikrer du ordnede vilkår til glæde for hele virksomheden.
Juridisk advokatbistand. Indeholdt i kontingentet hører adgang til juridisk bistand inkl. sagsførelse i fagretlige
sager samt under visse betingelser juridisk bistand i civilretlige sager ved de ordinære domstole. Vi hjælper dig
kort sagt med alt i relation til sager med, og spørgsmål om, dit personale/arbejdsgiveransvar, og vi er din daglige
sparringspartner og sagsbehandler, hvis du får henvendelser fra medarbejdernes fagforeninger.
DA-Barsel. Som medlem af arbejdsgiverforeningen – og dermed overenskomstdækket – er virksomheden omfattet af DA-Barsel. Som medlem af DA-Barsel kan du få refusion for løn til medarbejdere på barsel. Alle medlemmer af HORESTA Arbejdsgiver er omfattet af DA-Barsel.
Arbejdsmiljø. På det arbejdsmiljømæssige område bistår vi med praktiske løsninger af udfordringer, problemer
og forhandlinger med medarbejderne, myndighederne og andre instanser.
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Økonomisk konflikterstatning. Der ydes såvel juridisk som økonomisk bistand i forbindelse med arbejdskonflikter, så du kan søge erstatning ved strejke og lockout.
Uddannelse og elever. Din arbejdsgiverorganisation er med om bordet, når der træffes uddannelsespolitiske
beslutninger, som berører branchen og medlemsvirksomhederne. Det er dermed dine behov og ønsker, der er i
fokus, når der sker ændringer på uddannelsesområdet.
EjerPension – pension, forsikring og sundhed i ét. Arbejdsgivere omfattet af overenskomst kan gennem
PensionDanmark tegne ejerpension. EjerPension er pensionsopsparing, forsikring og sundhedsordning i én samlet
pakke:
Du sparer op til din pension. Du er forsikret ved førtidspension, kritisk sygdom og dødsfald. Du får en sundhedsordning, der giver adgang til hurtig behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, massør og zoneterapeut. EjerPension er et tilbud til medlemmer af HORESTA Arbejdsgiver, der har egen virksomhed og til medarbejdende
ægtefæller. Produktet har fleksible indbetalingsmuligheder og er kreditorbeskyttet. Læs mere om EjerPension på
www.pension.dk/ejerpension.
Indskud til Hjælpefond. Virksomheder, som optages i HORESTA Arbejdsgiver, betaler ved optagelsen et engangsindskud på 0,1 % af virksomhedens lønsum til HORESTA Arbejdsgivers Hjælpefond. Det er fra denne hjælpefond, der udbetales konflikterstatning (som omtalt ovenfor).

For yderligere oplysninger
Kontakt os og få flere oplysninger om alle de fordele som et HORESTA medlemskab giver din virksomhed. Ring
på +45 t35 24 80 80 eller skriv til os på medlem@horesta.dk eller læs mere på www.horesta.dk. Du kan også
kontakte chefkonsulent Jan Fischer på fischer@horesta.dk som vil glæde sig til at fortælle dig mere.
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