Deze nieuwsbrief is een uitgave van de bbtk‐abvv fractie van Janssen

31 mei 2012

Waarom deze nieuwsbrief?
Als kleine fractie is het voor ons moeilijk om dagelijks overal op de werkvloer aanwezig te zijn.
Daarom gaan we van start met deze nieuwsbrief.
Bedoeling is om jullie regelmatig op de hoogte te houden van alle interessante weetjes over ons bedrijf en
sociale actualiteiten.
Wil je deze nieuwsbrief elektronisch?
Geef dan je e-mailadres door aan een militant van BBTK-ABVV.

Flex-teller
Vanaf 1 juni 2012 gaat de flex-teller van start.
Je mag eerstdaags hierover een communicatie van de directie verwachten.
Als er vragen zijn kan je altijd bij onze militanten terecht.

WV-Flex
Sinds enige tijd staat er in jouw E-tis “WV-flex”. Dit mag je niet verwarren met je flex-teller!
Voor voltijdsen staat hier een “8”. Dit betekent dat je 8 maal een blok van 2 uur WV kan opnemen.
Je kan 1 blok per dag/shift opnemen.
Voor deeltijdsen wordt het aantal op te nemen blokken pro rata berekend.
Concreet: Als je een blok inboekt vermindert je WV-Flex met 1 blok en je WV uren met 2 uur.

Nieuwe glijdende werktijden
Vanaf 1 juni 2012 is er een uitbreiding van de glijdende werktijden.
Dan kan je ’s morgens beginnen tussen 7u00 en 9u30.
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Bedankt voor jullie stem
Je hebt je stem laten horen…
Nu is het ONZE beurt om jouw stem te laten horen!
De sociale verkiezingen zijn nu voorbij. Je hebt onlangs gekozen welke collega’s jou de komende vier jaar
zullen vertegenwoordigen in de ondernemingsraad en/of het comité voor preventie en bescherming op het
werk.

Wij danken je voor je stem!
Door te kiezen voor de BBTK-ABVV heb je geopteerd voor een sterk en solidair team dat dicht bij je staat.
De verdediging van je job, je rechten en belangen is en blijft onze prioriteit.
Je mag erop vertrouwen dat wij al het mogelijke zullen doen om je te beschermen.

Bedankt voor je vertrouwen: samen sterk.
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