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Verslag SD van vrijdag 05 april 2019: 
 

Vacatures:  zie achterzijde.  
 
Interim starters/stoppers:   
Starters: 2 operatoren OSD, 1 bereider LOC. 
Stoppers: geen. 
 
HR/vacatures:    
De vakbonden vragen bij de openstaande vacatures op MSD interanetsite de link naar de functieomschrijving bij te voegen. In het vorige 
SD verslag stonden er 4 vaste contracten open bij steriele, helaas was er een fout geslopen bij de verwerking en was dit dus niet correct. 
 
Anciënniteits-viering en uitnodiging SWT’ers/gepens ioneerden:  2 data zullen voorgesteld worden aan Marivoet François. En daarna 
zal er (via mail) een uitnodiging verstuurd worden. 
 
Inspire en 1000$ RSU aandelen: 
Een aantal medewerkers die in 2018 omwille van anciënniteitcadeau normaal via Inspire punten dienden te ontvangen hebben deze tot 
op heden nog niet ontvangen. HR doet navraag bij betrokken verantwoordelijke. 
Wat betreft de 1000$ Grant: de langdurig zieken zullen een brief ontvangen van Morgan Stanley en MSD met de instructies om een 
account aan te maken. De vakbonden vragen aan het personeel dat nog steeds geen toegang heeft tot hun 1000$ Grant zich nogmaals 
te melden aan hun afgevaardigden. Hierbij zijn nog steeds een aantal collega’s waarbij de registratie nog steeds niet in orde is. 

 
Samenwerking Educatief verlof met SD Worx Geel: 
Werknemer bezorgt uiterlijk tegen 31 okt. het origineel attest van regelmatige inschrijving en daarna elk kwartaal het EDU-attest van 
nauwgezetheid aan HR-helpdesk of rechtstreeks aan SD Worx. 
HR zal de attesten die op HR Onthaal zijn binnen gebracht doorsturen naar SD Worx en zal het saldo toekennen in GPS/Emprova. 
Medewerker kan het origineel best inscannen en naar SD Worx doormailen dit geldt als bewijs. Het origineel attest dient wel via de 
post/langs receptie Heist naar SD Worx verzonden te worden. We vragen of de medewerker ook een foto van het origineel attest mag 
nemen en doormailen naar SD Worx, niet iedereen heeft een scanner of kan op de afdeling inscannen. 
Contactgegevens SD Worx Geel; email: tasksus_Geel@sdworx.com, adres Kleinhoefstraat 7, 2440 Geel. 
HR-lead gaat iemand van SD Worx uitnodigen om de juiste procedure toe te lichten. 
Een medewerker van HR zal op korte termijn een uiteenzetting komen geven over de nieuwe flow die dient gevolgd bij aanvragen voor 
betaald educatief vervolg. 
 
Terugbetaling aankoop MSD-medicatie human Health: 
Medewerkers die via COMET een onkostennota aanmaken versturen tevens een scan van het medicatieoverzicht MSD van uw apotheker 
door. Collega’s die hulp nodig hebben kunnen dit via de OC vragen. De vakbonden vragen om een duidelijke handleiding indienen 
onkostennota via Comet op het MSD intranet te zetten. 
 
AG Income care: 
Er wordt een vaste contactpersoon aangesteld bij AG Income Care als aanspreekpunt voor de MSD dossiers. Bij de 
hospitalisatieverzekering Vanbreda is dit een algemeen aanspreekpunt. De vakbonden vragen om deze info ook op MSD intranet te 
zetten, zodanig dat deze info bereikbaar is voor iedereen. 
 
Fietsleasing/SD Worx: 
Het dossier fietsleasing is door HR voor onbepaalde tijd on hold gezet. De renovatie van de fietsstallingen kan wel doorgaan omdat dit 
lokale infrastructuur is. Het lease contract zelf zal ten vroegste na de zomer verder bekeken worden. De vakbonden uiten hun 
ongenoegen en halen als voorbeeld Pfizer aan waarbij dit dossier op 3 maanden rond was. Waarom alles bij MSD zo op de lange baan 
wordt geschoven is ongelooflijk. HR argumenteert dat er andere prioriteiten zijn en het personeel op HR is ook ontoereikend, verder zou 
het hele lease dossier moeten bekeken worden binnen Compensation en Benefits voor het personeel. 
 
Overbruggingsploeg/loon: 
De vakbonden merken op dat wanneer er collega’s problemen hebben met ploegwissels naar de week of bij ziekte dat er soms gewoon 
voor deze periode geen loon wordt uitbetaald. De vakbonden vragen dat wanneer er problemen zijn dit met prioriteit te behandelen en 
toch uit te betalen. Nadien kan er een correctie uitgevoerd worden en hopen dat er met 1 correctie alles opgelost wordt ! 
 
LOC: 
De vakbonden melden dat er op LOC mensen aan de lijnen worden ingezet zonder de benodigde kwalificaties. 
Er blijven nog steeds issue’s op de manier waarop er verlof wordt toegekend en de opleidingen MES laten ook te wensen over. 
Dit zal met de IPT-Lead opgenomen worden nadat de details werden besproken op de SD. 



 
 
 
 
 

Overzicht Vacatures op 05 april 2019:   
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