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– Trodde ikke dette kunne skje i Norge

�Q Dima Delieva er 35 år 
gammel og kommer fra 
Bulgaria. Hun sier hun bare 
fikk noen minutter til å skrive 
under en arbeidsavtale med 
bedriften Vesas Bemanning 
Selskap (VBS) på Hønefoss. 
VBS er et bemanningsbyrå. 
De ansetter mennesker 
fra Bulgaria til jobber som 
stuepike, kokk, bartender og 
kelner i Norge.

Delieva jobber for VBS som 
stuepike på Oset Høy!ells-

hotell på Gol. Ifølge 
arbeidsavtalen skulle hun 
jobbe for VBS fra 1. august til 
31. desember 2013.
– VBS sendte meg kontrakten 
da jeg var hjemme i Bulgaria. 
Jeg fikk ikke tid til å lese den 
så nøye, sier Delieva til Klar 
Tale.

30. juli var hun på plass 
på Gol. Da leste hun nøye 
gjennom arbeidsavtalen hun 
hadde skrevet under på. Den 
var på engelsk. Hun likte ikke 
det hun leste. Hun mener 
VBS misbruker henne som 
arbeidstaker. 
– Jeg har økonomisk 
utdannelse og så at noe var 
feil. Jeg må betale 7.600 
kroner til VBS for å bo og 

spise på hotellet. En kollega 
av meg hotellet betaler bare 
3.500 kroner i måneden. VBS 
stjeler penger fra meg, sier 
Delieva. 

Hun har sendt arbeidsavtalen 
til Klar Tale. I den står det 
blant annet at hun må betale 
2.000 kroner hvis hun bryter 
avtalen. Da mister hun også 
feriepengene som hun har 
krav på. 

– En annen ansatt i VBS 
reagerte på arbeidsavtalen sin. 
Hun fikk beskjed om at hun 
måtte reise tilbake til Bulgaria, 
hvis hun stilte spørsmål om 
den. Hun vil ikke slutte, 
så hun sier ingenting, sier 
Delieva.

Dima Delieva fra 
Bulgaria jobber på hotell 
i Norge. Hun får  
dårligere betalt enn 
andre med samme jobb.

 QDima Delieva er fra Bulgaria.

 QHun jobber på et hotell  
i Norge. 

 QArbeids-avtalen hennes  
er ulovlig. 

KORT OG KLART:
ARBEIDS-AVTALE

ORDLISTE:

 QArbeidsavtale: En avtale 
en ansatt har med en 
bedrift. Avtalen handler 
blant annet om lønn. Det 
kalles også for kontrakt.

 QFeriepenger: Et beløp du 
får i tillegg til lønn. Du tjener 
det året før ferien begynner. 

 QBemanningsbyrå: 
Bedrifter som ska!er folk til 
å jobbe i andre bedrifter. 

 QStuepike: Mennesker som 
rydder og vasker rom på 
hotell.

 QBruttolønn: Lønnen din før 
du betaler skatt.

 QSosial dumping: Betyr at 
utenlandske arbeidstakere 
får dårligere lønn og avtaler 
på jobben enn norske. 
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