
 
 

         
 
               
 
 
 

Verslag SD van vrijdag 17 april 2015: 
 

Vacatures:   
Starters: 8 operatoren OSD (korte opdracht). 
               1 analist flowlab 
De interne vacature voor operator in Steriele N8 staat, alhoewel niet meer vermeld in de lijst, nog 
steeds open. 
De functie van IPT-lead LOC is eveneens een interne vacature. François Marivoet zal deze 
afdeling voorlopig van nabij opvolgen, o.a. via tier 2.    
Overzicht vacatures: zie achterzijde. 
 

CAO overbruggingsploeg:   
De vakbondsafvaardiging zal de medewerkers uit de overbruggingsploeg op zaterdag 18 apr.’15 
toelichten omtrent de stand van de onderhandelingen. De directie laat weten dat zij hierbij 
aanwezig wenst te zijn . De beide fracties laten weten geen bezwaar te hebben. 
  
Bijkomende Tikklok aan de IPT’s  LOC, SPE en OSD:   
De beloofde “Go-see” is ondertussen gebeurt door HR. 
Na een aantal tikkingen werd door HR vastgesteld dat er inderdaad een vertraging zit op de klok. 
Er zal bekeken worden in GPS welke technische mogelijkheden er zijn om dit probleem te kunnen 
oplossen. De werkgever benadrukt dat er dient gewacht te worden tot de bevestiging van de 
voorgaande tikking verdwenen is en dat er dient gewacht te worden tot “Tijdsregistratie a.u.b.” op 
het display verschijnt, om een geldige registratie te hebben.  
 
 
 
Tour de France: 
  
De W.N.afv. doet opmerken dat op 6 juli’15 de Tour de France zal passeren via de N10 vanuit Lier 
richting Aarschot. Hierbij zal de N10 4h afgesloten worden. Hierdoor zullen medewerkers die van 
de “overzijde” van de N10 -ten opzichte van de MSD-site- problemen ervaren om tijdig het bedrijf 
te bereiken (late shift), of om tijdig thuis te raken (vroege shift). 
De directie zal bekijken hoe één en ander zal verlopen en welke regeling er kan getroffen worden. 
 
GPS- eSuite gebruik van thuis. 
Binnen de verschillende Merck sites kunnen omwille van veiligheidsredenen geen PC’s die niet 
behoren tot de Merck eigendommen toegang krijgen om bv van thuis uit de GPS-eSuite te 
gebruiken. Er wordt momenteel met IT samengezeten hoe er technisch een oplossing zou kunnen 
aan gegeven worden. 
De directie ziet voorlopig weinig mogelijkheden  om van thuis uit verlof aan te vragen. 
 
Attesten voor klein verlet wegens vormsel of lentef eest. 
bij afgifte van deze attesten dien je steeds volgende gegevens te noteren: 

- Naam van de medewerker en afdeling 
- Datum waarop je het klein verlet wenst te nemen (op te nemen tijdens de week waarin de 

gebeurtenis plaats heeft of tijdens de daaropvolgende week) 
Zo kan HR klein verlet correct verwerken in het loonsysteem. 
 



Jeugdvakantie: 
Het recht op jeugdvakantiedagen kan pas worden opgenomen na eerst al je verlofdagen te 
hebben opgebruikt. Om de rechten op de jeugdvakantiedagen toegekend te krijgen in GPS-eSuite 
dien je een attest van schoolverlater binnen te brengen bij HR+ het verlofattest met het aantal 
verlofdagen waarop je recht hebt. Het verlofattest word je toegestuurd vanuit de rijksdienst voor 
jaarlijks verlof (RVJ). 
 
 

  
 
Overzicht van de Vacatures op 27 maart 2015: 
 

 

maaltijdcheques  
- Het bedrag van de maaltijdcheques wordt door de werkgever vanaf 1 april 2015 
met netto 1,12 euro verhoogd voor alle arbeiders en bedienden, conform CAO 
maaltijdcheques 2014-2015. 


