
Principeakkoord cao Saturn Petfood
Door: Bert Visser op 17-06-2008 00:00

De CNV BedrijvenBond heeft maandag 16 juni 2008 een principeakkoord bereikt met
de directie van Saturn Petfood inzake de nieuwe cao.

Het akkoord bevat de volgende afspraken:

Looptijd                                                                                               

De cao heeft een looptijd van 13 maanden, van 1 juni 2008 tot en met

30 juni 2009.

Lonen

Per 1 juli 2008 stijgen de lonen structureel met 3,5 procent. Per januari 2009 volgt een eenmalige uitkering
groot € 100,-- bruto.

Periodieken

Er komt een nieuw beoordelingssysteem waardoor het systeem van automatische periodieken zal verdwijnen.
In december 2008 zullen de periodieken nog wel worden toegekend.

Jubileum

Er komt een uitkering van een bruto weeksalaris bij een 12 ½ jarig dienstverband.

Reiskosten

De huidige staffel wordt aangevuld met aparte bedragen voor de tussenliggende afstanden. U krijgt 19 cent per
kilometer tot een maximum van 40 kilometer per dag. Er komt een verhuiskostenregeling.

Scholing

Als u een vakdiploma behaalt, ontvangt u een eenmalige diploma-uitkering van € 100,-- (SVO, Vapro).

Nederlands op de werkvloer: de cursussen NT1 en NT2 worden aangeboden. Werknemers die niet of
nauwelijks Nederlands spreken mogen/moeten hiervan gebruik maken.

EVC

Er wordt gestart met EVC (Erkenning Verworven Competenties).

Arbocatalogus

De arbocoördinator zal met de vakbonden een bedrijfsspecifieke arbocatalogus opstellen.

Ziekmeldingen

Bij frequent verzuim zal bij de derde ziekmelding een gesprek plaatsvinden, zo ook bij de vierde ziekmelding.
Bij de vijfde en zesde ziekmelding wordt er een wachtdag ingevoerd. Voor de werknemer met klachten die
bekend zijn bij huisarts/bedrijfsarts geldt bovenstaande niet.



Studiecommissie

Er komt een studiecommissie welke het onderwerp ouderbeleid/ seniorendagen gaat uitdiepen.

Al met al een mooi resultaat wat ik graag aan u voorleg. U kunt op bijgaand antwoordformulier aangeven of u
akkoord gaat met dit principeakkoord. Mocht u vragen hebben, dan kunt u die stellen per mail:
b.visser@cnv.net
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