Kontrakt for barnevakter og dagmammaer tilknyttet Stavanger
Barnevaktbyrå
Barnevakten/dagmammaen og familien oppretter kontakt via nettstedet Stavangerbarnevakt.no, der det avtales
møte via vårt interne meldingssystem. All oppføring på nettstedet er gratis for barnevakter, også etter at oppdrag
er utført for kunder. Forutsetningen for dette, er at assistentene er ansvarlige for KUN å utføre jobber for
betalende medlemmer på nettstedet. Dersom du blir kontaktet via vårt meldingssystem av kunder som ikke er
betalende medlemmer, må kunden oppfordres til å oppgradere til en betalt tjeneste før oppdrag kan utføres.
For dagmammaer er også registreringen gratis, men dersom en kunde booker en dagmammatjeneste, skal dette
formidles videre til byrået da kunden skal betale for formidlingen. Dagmammaen forplikter seg til å oppfordre
kunden til å oppgradere til et betalt medlemskap. Mislighold vil føre til suspensjon av dagmamma-kontoen da
byrået er avhengig av gjensidig tillit her for å kunne drifte nettstedet videre.
Betaling/lønn for selve barnevaktsoppdraget er barnevakt og foresattes ansvar, og de blir enige på forhånd av
hvert oppdrag ved å fylle ut skjema «Sjekkliste mellom foresatte og barnevakten» som finnes på våre
hjemmesider. I tillegg kan «Timeliste» fylles ut og signeres.
Kundene legger ut informasjon om ledige oppdrag via våre Hjemmesider Stavangerbarnvakt.no, og barnevaktene
kan søke på jobbene her. Byrået benytter interne meldinger for kommunikasjon med barnevaktene.
Barnevakten er innforstått med at barnevaktoppdrag kan kun utføres til betalende medlemmer av byrået.
Oppsigelsestid: Barnevakten har en oppsigelsestid på 1 – en – måned. Dette fordi det er viktig at byrået får tid til
å skaffe en erstatter til barnevaktens faste familier.
Ved å sende inn søknad om å bli tatt opp som en av våre barnevakter, eller registrere deg som dagmamma,
bekreftes det samtidig at våre betingelser aksepteres. Det opplyses også om at det vil bli tatt regelmessige,
tilfeldige stikkprøver av meldinger der det avtales oppdrag for å sikre byråets interesser og videre drift økonomisk.

Mail: post@stavangerbarnevakt.no

Telefonnr: 975 13 287
Hjemmeside: www.stavangerbarnevakt.no

