
VOLVO BONUS 

Hos oss omfattas du av Volvos Bonusprogram. Bonusen är beroende av företagets prestation mot 

fastställda mål det givna året.  

 

FRISKVÅRDSBIDRAG 

Vi erbjuder ett friskvårdsbidrag på 2 500 kr per år som du kan använda till olika friskvårdsaktiviteter. 

 

FÖRMÅNSPORTAL 

Du får tillgång till “Your Benefits” som är en individuell förmånsportal där du hittar dina förmåner 

och olika rabatter.  

 

FÖRMÅNSBIL 

Vi erbjuder dig möjligheten att ha två förmånsbilar genom Care by Volvo Co-Development, där du 

också kan välja att vara testförare för en av bilarna.  

I avtalet ingår det 60 000 fria km/år. Avtalstiden är 24 månader och kostnaden består av en 
månadsavgift som dras från din nettolön och en eventuell skatt på en del av bilens förmånsvärde. 

 

PENSION 

Hos oss tjänar du in tjänstepension och du får dessutom en extra pensionsförmån - Volvo 

Företagspension. 

Vi erbjuder dig också att växla tidbankstimmar och/eller bonus till tjänstepension kan du öka din 

framtida pension.  

 

FÖRSÄKRINGAR 

SJUKLÖN OCH LIVSFÖRSÄKRING 

Du är försäkrad och erhåller sjuklön om du blir sjuk. Du täcks av en livförsäkring som tar hand om 

både dig och din familj.  

PRIVAT GRUPPFÖRSÄKRING 

Som nyanställd är du försäkrad av en gruppförsäkring utan extra kostnad de tre första månaderna av 

din anställning. Om du önskar att behålla gruppförsäkringen efter denna period kan du göra det mot 

en kostnad. Är kollektivanställd erbjuder fackförbundet IF-Metall privat försäkring för sina 

medlemmar.  

 

BALANS MELLAN ARBETE OCH PRIVATLIV 



TIDBANK OCH FLEXTID 

Vi erbjuder olika sorters tidbanker. Exempelvis arbetstidsförkortning vilket kan ge dig upp till en 

extra vecka betald ledighet per år. Om du är berättigad till flextid, kommer din plus- och minustid 

som du uppbär gå in i en tidbank som du kan använda när du önskar. 

FÖRSKOTTSEMESTER  

Du kan ta betald ledighet även fast du är nyanställd och inte har hunnit tjäna ihop betald ledighet. 

 

KOMPLETTERANDE ERSÄTTNING VID FÖRÄLDRARLEDIGHET 

Du får en extra kompensation under din föräldraledighet som ett tillägg till den ersättning du får från 

Försäkringskassan.  

 

DELTIDSPENSION EFTER 60 ÅRS ÅLDER 

Om du är äldre än 60 år finns det möjlighet att välja att arbeta deltid om det passar din 

arbetssituation och dina personliga omständigheter, detta är något som din chef och du kommer 

överens om. 

  

 


