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1150000 Paritair Comité voor het glasbedrijf
Collectieve arbeidsovereenkomsten van 2 juli en 2 oktober 1973 (2.273) en
29 juli 1974 (3.079)

Vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden in de sector van hoogglasblazerij

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1 Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de
werkgevers en op de werklieden, tewerkgesteld in de holglasblazerijen, met
uitzondering van de N.V. Durobor voor haar afdelingen te Manage en Zinnik.

Met “werklieden” worden eveneens werksters bedoeld.

HOOFDSTUK II. Indeling van de functies

Art. 2. ( -de bepalingen hernemen van de CAO van 2/7 en 2/10/73 (2.273) art.2 –
KB 5/2/74 – BS 4/5/74)
De functies van de in artikel 1 beoogde werklieden en werksters worden in zes
groepen ingedeeld, welke door de volgende algemene maatstaven worden
bepaald:
Groep 1. Functies welke generlei vakopleiding vergeven, waarvoor slechts een
onderricht van enkele dagen nodig is en slechts een geringe lichaamsinspanning
vereisen.
Oven:
- dragen van de stukken naar de herbakoven;
- ontladen van de koelovens;
- dragen van de artikelen op de keurtafels;
- in kisten plaatsen na het keuren.
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Snijden:
- het met diamant afgetekend artikel op de draaischijf leggen en het er afnemen;
- vullen en ledigen van de automatische snijmachine ;
- schoonmaken van de stukken;
- afdrogen van de stukken;
- plaatsen van de stukken op de herbrander;
- wegnemen van de stukken van de herbrander;
- plaatsen in kisten of dozen of op platen leggen na herbranding.
Slijperij :
- schoonmaken na slijpen;
- uitvoeren van allerlei behandelingen ;
- monteren, vullen en sluiten van de kartonnen dozen.
Decoratie :
- plaatsen van de stukken op het tapijt van de koeloven;
- afdrogen van de stukken ;
- ontladen van het tapijt van de koeloven, plaatsen in dozen;
- aanbrengen van decalcomanies.
Groep 2. Functies welke een gespecialiseerde opleiding en een zekere handigheid
vergen welke door enkele weken praktijk worden verkregen en slechts een
geringe lichaamsinspanning vereisen.
Oven:
- warm snijden;
- plaatsen in de koeloven.
Snijden:
- aftekenen met diamant;
- afslijpen van de randen met de schuurband;
- leiden van de herbrander;
- onderzoeken van de afwerking van de randen.
Slijperij:
- slijpen met het amarilwiel;
- polijsten;
- onderzoeken van de afwerking van het slijpen.
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Decoratie:
- opbrengen van de randen;
- afkrabben met screen.
Groep 3. Functies welke geen vakopleiding vergen, waarvoor slechts een
onderricht van enkele dagen nodig is en een normale tot zware
lichaamsinspanning vereisen.
Oven:
- overgeven van de kelk van de uithaler aan de kelkblazer, afslaan van de
blaaspijpen
- draaien van de kelken bij het uithalen van de vorm of doorsnijden en draaien van
de kelken
- ‘s nachts toezicht houden en uitvoeren van verschillende onderhoudswerken ;
- behandelen, laden en ontladen van wagons.
Samenstelling:
- helpen bij het voorbereiden van de verglaasbare mengeling.
Pottenbakkerij:
- helpen bij de pottenbakkerij.
Magazijn:
- merken van de dozen en de kisten.
Groep 4. Functies welke een gespecialiseerde opleiding en een zekere handigheid
vergen welke door enkele weken praktijk worden verkregen en een normale tot
zware lichaamsinspanning vereisen.
Oven:
- gereedmaken en inschieten van de verglaasbare mengeling;
- waken over de ovens en hun branders en ze onderhouden;
- onderhouden van de bogen en ruimen van de smeltkrozen;
- sorteren van de waren, klasseren van de afval, tellen.
Magazijn:
- inpakking, kistenmakerij;
- zagen en monteren van de uitvoerkisten;
- inpakken in uitvoerkisten.
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Onderhoud:
- verzamelen en herstellen van de blaaspijpen, werken in de smidse, smeren van
materieel;
- besturen en onderhouden van de auto’s (mechanisch onderhoud uitgesloten).
Groep 5. Functies welke kennis vergen, enkel te verkrijgen door een vakopleiding
van lange duur of een grondige praktijk en een zware lichaamsinspanning
vereisen; minimumrendement en –kwaliteit moeten verzekerd zijn.
Onderhoud:
- verrichten van mechanisch werk in het algemeen;
- onderhouden en aanleggen van elektrische installaties;
- verrichten van metselwerk en onderhouden van gebouwen;
- maken van smeltkroezen.
Groep 6. Functies welke kennis vergen enkel te verkrijgen door een vakopleiding
van lange duur of een grondige praktijk en een zware lichaamsinspanning
vereisen; minimumrendement en – kwaliteit moeten verzekerd zijn.
Deze kennis moet door een proef of een getuigschrift van vakbekwaamheid
worden bevestigd.
HOOFDSTUK VIII. Geldigheid
Art 16. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1
april 1974.
Zij is gesloten voor een onbepaalde tijd.
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