
 
Timavlönad extern personal  
Anmäl ditt bankkonto till danskebank.se/lonetjanst. Första gången anger du ORU’s kundnummer 79154. 
Namn timavlönad Personnummer 

  

Gatuadress  Postnr och ort Mailadress 
   

Institution/avdelning/enhet År/Månad 
  

Professor  Universitetslektor  Universitetsadjunkt  Övrig undervisning TA-personal 
     

Datum Från klockan Till klockan Antal tim Arbetsuppgift 
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Underskrift timavlönad 
 

   
Antal timmar Antal dagar á kronor Underskrift och namnförtydligande attesterare 

    

     
V-omr  V-projekt  V-gren Kontering (%)  Underlag som inkommer till personalavdelningen i 

pappersformat som ska utbetalas i samband med löneutbetalning 
ska inkomma senast den 10:e varje månad. Underlagen ska 
inkomma fullständigt ifyllda i original. Underlag som inkommer 
efter den 10:e hanteras enkom i mån av tid. 
 

    
    
    
 

Datum Underskrift utbetalningsansvarig Namnförtydligande utbetalningsansv. 
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