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Paritair Comité voor de voedingsnijverheid

1180014 Chocoladefabrieken, ondernemingen van broodsmeersel,
industriële suikerbakkerijen

Suikerwerkfabrieken.
CAO van 19/12/1979
Chocoladefabrieken en broodsmeersel.
CAO van 19/12/1979

Paritair Comité van suikerwerkfabrieken.

C.A.O. geldig vanaf 19.12.1979.

Classificatie

P.C. VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID - Zitting van 19.12.1979.

Collectieve arbeidsovereenkomst van 19.12.1979 van het P.C. voor de
Voedingsnijverheid tot vaststelling van de beroepsclassificaties van de werklieden en
werksters tewerkgesteld in de suikerwerkfabrieken.

I - Toepassingsgebied.
Art. 1.- Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en
op de werklieden en werksters tewerkgesteld in de suikerwerkfabrieken.
II - Classificatie.
Art. 2.- De werklieden en werksters zijn in categorieën gerangschikt volgens de hierna
overgenomen classificatie van de functies die een minimumclassificatie uitmaakt.
In de ondernemingen waar sommige van deze functies een hoger kwalificatie zouden
omvatten dan deze voorzien in de hiernavolgende classificatie, dient de aanpassing
van de classificatie van deze functies onderzocht te worden per onderneming.

Functieclassificatie
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Categorie I.
Deze functies eisen geen bijzondere kwalificaties.

Aangestelde aan de bevoorrading van de inpakmachines
Aangestelde aan het manueel wegen
Aangestelde aan het manueel vullen van dozen
Aangestelde aan het vormen van kartons
Aangestelde aan het stapelen op paletten of rekken
Aangestelde aan het in paraffine zetten van de gomartikels
Aangestelde aan het sorteren van de amandels (manueel)
Aangestelde aan het reinigen van de lokalen
Aangestelde aan het automatische primaire inpakken of aan het los inpakken

Categorie II.

Deze functies eisen tenminste één van de in opmerking vermelde kwalificaties.
Bestuurder (ster) van de elektrische transpaletten
Bestuurder (ster) van de kristalliseermachine
Bestuurder (ster) van een borstelmachine voor bonbons
Bereider (ster) van de bestellingen
Bestuurder (ster) van een mechanische vul- of verpakkingsmachine
Bestuurder (ster) van een machine voor folieverpakking
Verantwoordelijke voor het manueel vullen van de dozen.

Categorie III.

Deze functies eisen tenminste twee van de in de opmerking vermelde kwalificaties.
Functieclassificatie

2

Laatste aanpassing: 15/03/2013

Bereider (ster) van essences en extracten
Behandelaar van grondstoffen voor de bonbonkokers en in de werkplaatsen
Vervoer van de zetmeelkoffertjes "Mogul" (met manuele transpalette)
Aangestelde aan het laden van vrachtwagens
Begeleider (ster) van vrachtwagens
Aangestelde aan het niet mechanische onderhoud en het smeren van de machines
Hulpmagazijnier (man of vrouw)
Opzichter (es) van het kookproces
Handlanger (ster) aan de koeltafels.

Categorie IV.

Deze functies eisen tenminste drie van de in opmerking vermelde kwalificaties.

Bestuurder (ster) van clarck (heftruck)
Controle van het bereiden van de bestellingen
Behandelaar van lasten in de fabriek
Kokers (sters)
Behandelaar van het laden van de koffertjes poederbakken in de "Mogul" (manueel
op- en afstapelen)
Bestuurder (ster) van een conditioneringsmachine met manuele bevoorrading
Aangestelde (man of vrouw) aan het magazijn (verantwoordelijk voor het in ontvangst
nemen van de grondstoffen)

III - Inwerkingtreding.

Art. 4.- De collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van
19.12.1979 en houdt op van kracht te zijn op 19.12.1980.
Functieclassificatie
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Op 19 december van elk jaar wordt zij stilzwijgend verlengd voor een periode van één
jaar, behoudens opzegging door één der partijen uiterlijk drie maanden voor het
verstrijken van de collectieve arbeidsovereenkomst, per aangetekende brief gericht
aan de Voorzitter van het P.C. voor de Voedingsnijverheid.

Functieclassificatie
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Paritair Comité van chocoladefabrieken en broodsmeersel.

C.A.O. geldig vanaf 19.12.1979.

Classificatie

P.C. VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID - Zitting van 19.12.1979.

Collectieve arbeidsovereenkomst van 19.12.1979 van het P.C. voor de
Voedingsnijverheid tot vaststelling van de beroepsclassificaties van de werklieden en
werksters tewerkgesteld in de chocoladefabrieken en broodsmeersel.

I - Toepassingsgebied.

Art. 1.- Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en
op de werklieden en werksters tewerkgesteld in de chocoladefabrieken en
broodsmeersel.

II - Classificatie.

Art. 2.- De werklieden en werksters zijn in categorieën gerangschikt volgens de hierna
overgenomen classificatie van de functies die een minimumclassificatie uitmaakt.

In de ondernemingen waar sommige van deze functies een hoger kwalificatie zouden
omvatten dan deze voorzien in de hiernavolgende classificatie, dient de aanpassing
van de classificatie van deze functies onderzocht te worden per onderneming.

Categorie I.

Manueel vullen van dozen aan de banden
Oprapen van de wikkelmachines
Toezicht op en uitvormen van de chocolade
Vormen van kartons
Functieclassificatie
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Manueel sluiten van groepeerkartons
Aangestelde (man of vrouw) aan het sorteren van amandels
Aangestelde (man of vrouw) aan het onderhoud van lokalen

Categorie II.

Bevoorrading van wikkelmachines
Bevoorrading van en oprapen aan de overgietmachines
Bevoorrading van karamelwikkelmachines
Oprapen aan strengvormer
Aangestelde (man of vrouw) aan de krimpfolieverpakking
Aangestelde (man of vrouw) aan de mechanische verpakking.

Categorie III.

Automatische verpakking in zakjes
Verantwoordelijke (man of vrouw) van een verpakkingsband
Bereider (ster) van de ingrediënten voor mengsels
Handlanger (ster) aan uitrustingen en in de werkplaatsen
Hulp (man of vrouw) voor het vormen van chocolade.

Categorie IV.

Bestuurder (ster) van machines zonder regeling
Aangestelde (man of vrouw) aan het mengen van de chocolade
Aangestelde (man of vrouw) aan het suikertrekken
Aangestelde (man of vrouw) aan het bereiden van de bestellingen
Handlanger (man of vrouw) in het magazijn.
Functieclassificatie
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III - Inwerkingtreding.

Art. 4.- De collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van
19.12.1979 en houdt op van kracht te zijn op 19.12.1980.

Op 19 december van elk jaar wordt zij stilzwijgend verlengd voor een periode van één
jaar, behoudens opzegging door één der partijen uiterlijk drie maanden voor het
verstrijken van de collectieve arbeidsovereenkomst, per aangetekende brief gericht
aan de voorzitter van het P.C. voor de Voedingsnijverheid.

Functieclassificatie
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