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Verslag SD van vrijdag 04 jan. 2019:  
Vacatures:  zie achterzijde. 
 
Interim starters/stoppers:    
Starters:   1 centrale weger OSD, 1 magazijnier te Hulshout, 1 operator op LOC.  
Stoppers: 1 operator OSD en 1 operator in SPE. 
 
Overbruggingsploeg “opleidingen COMET” 
De vakbonden kunnen niet begrijpen dat er opleiding wordt gegeven aan medewerkers uit de 
overbruggingsploeg zonder vooraf duidelijke afspraken te maken rond verloning en al dan niet recht 
hebben op ADV(dagen). IPT-leads en/of de leidinggevende dienen vooraf steeds de nodige info op te 
vragen en dienen hun medewerkers vooraf correct te informeren. 
  
Nachtploeg: 6 de nacht. 
Uren gepresteerd op een zesde nacht (na 5 nachten te hebben gepresteerd) dienen aan 300% 
vergoed te worden. Ook al werd er geen volledige nachtshift (8uur prestaties) gepresteerd. 
HR Lead vraagt om CAO tekst rond 6de nacht door te mailen zodat zij dit item verder kan bekijken. De 
vakbonden vinden dit een trieste zaak. In het verleden zijn er al collega’s correct betaald geweest     
pro rata hun prestaties op een zesde nacht. Volgende SD zal dit verder behandeld worden. 
 
1000$ RSU aandelen: 
HR heeft een oplijsting aangevraagd bij global Merck welke medewerker recht heeft op 1000$ RSU en 
wie er zich momenteel nog niet geregistreerd heeft of niet heeft kunnen registreren. Wordt vervolgd. 
 
Income Care: 
De vakbonden hebben gevraagd waarom AG Insurance/Income Care zoveel info nodig heeft van de 
betrokken personen die een aanvraag hebben ingediend. Info zoals bv. afgeleverde ziekteattesten aan 
de werkgever, uitslagen van RX, bloedonderzoek, en andere onderzoeken tot 4 jaar terug. Tevens 
werd een medewerker die reeds geruime tijd terug het werk hervat heeft nog uitgenodigd voor een 
medisch onderzoek op vraag van AG. We vragen of dit nog echt nodig is. HR Lead deelt mee dat de 
betrokken dossiers/ vragen worden opgelijst. Er komt een terugkoppeling naar de betrokken personen. 
 
AMS recruter:  Vanaf 3 december zal er on site bij MSD een nieuwe recruter van AMS aanwezig zijn. 
Hij/zij zal telefonisch sollicitanten contacteren om te overlopen welke ‘skills’ er nodig zijn voor een 
bepaalde openstaande vacature. 
         
Eindejaarsgeschenk via Edenred:  Het eindejaarsgeschenk is gestort op de Edenredkaart, maar is 
niet zichtbaar in de app. op je smartphone. Dit hebben we voorgelegd aan HR. Bij de handelaar die 
deze cheques aanvaard kan men de correcte bedragen zien. 
 
Emprova/GPS : De ADV-dagen van 2018 tegen de voorschotten van januari overgezet naar 2019. 
Vanaf deze dagen zijn overgezet kunnen deze ADV dagen van 2018 aangevraagd worden. 
Momenteel kan je enkel via mail deze ADV dagen al aanvragen. 
                                       



Inspire:  WN afv. apprecieert het initiatief van de IPT Lead SPE om aan iedere medewerker 660 punten 
via Inspire te geven daar de afdeling goed gepresteerd heeft in 2018. We vragen ons af waarom dit niet 
op andere afdelingen kan gezien de ganse site goede resultaten heeft geboekt. 
Een transparant en eenduidig systeem ontbreekt binnen MSD Heist.  

 
 
 
 

Overzicht Vacatures op 04 jan. 2019:       
 

             
                           
 
                                                                            ACV BIE 


