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Paritair Comité voor de voedingsnijverheid

1180010 Fruitconserven, gekonfijte vruchten, appeldeeg, bevroren en
diepgevroren vruchten, jam, stroop- en pectinefabrieken

Collectieve overeenkomst geldig vanaf 20.10.1959.

Classificatie

N.P.C. VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID - Zittingen van 20.10.1959 en 5.6.1967.

Collectieve overeenkomst van 20.10.59 tot vaststelling van de beroepsindeling der
arbeiders en arbeidsters die in het vruchtenbedrijf werken.

Art. 1. Deze overeenkomst is toepasselijk op de arbeiders en arbeidsters die in de
ondernemingen werken van fruitconserven, bevroren en overbevroren vruchten,
appeldeeg, gekonfijte vruchten en in jam- en pectinefabrieken.

Art. 2. - De arbeiders worden in vijf categorieën ingedeeld als volgt

A. Hulparbeiders
arbeiders die :
a)
b)
c)
d)
e)

laden, lossen, grondstoffen, verpakkingen en afgewerkte producten vervoeren
naar de opslagplaatsen, de werk- en verzendingsplaatsen;
het leeggoed lossen en sorteren;
de recipiënten reinigen, met de hand etiketteren en in kartonnen dozen plaatsen;
de machines voorzien van grondstoffen, verpakking en recipiënten.
de vruchten schillen, klaarmaken en bereiden en de producten gebeurlijk
zuiveren voor het inblikken.

B. Geoefende arbeiders.
a)

hulpmagazijniers;

arbeiders die :
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b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

de machine besturen en reinigen bestemd voor het wassen, vullen, capsuleren,
etiketteren, kalibreren, ontstelen, ontpitten alsmede persen, pulpmachines,
machines voor het afnemen der knopjes der stekelbessen (parmentières),
automatische en semi-automatische sluitmachines voor dozen van minder dan 3
kg.
de vaten openen, wassen, opnieuw sluiten en ontsmetten;
de grondstoffen onder toezicht klaarmaken en wegen;
de vruchtendeeg vormen en uit de vorm nemen;
toezicht houden over de tafels en de inspectie tapijten;
toezicht houden over de koelhuizen;
de begeleiders-bestellers die niet inkasseren.

C. Geschoolde arbeiders :
a)

magazijniers die in de uitvoering van een werk met kenmerk van hoofdzakelijke
handenarbeid, de grondstoffen, verpakkingen, recipiënten en het leeggoed tellen,
wegen en inschrijven bij het binnenkomen en in de fabriek;

arbeiders die :
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

goed op de hoogte zijn van de mengsels en een bepaalde kennis der
grondstoffen bezitten, helpen bij het koken en het afgewerkt product controleren;
kookketels, blancheurs, concentreurs, semi-automatische sluitmachines voor
dozen van minstens 3 kg., autoklaven, en continuesterilisateurs besturen en
reinigen;
de regelaars van machines en toestellen;
de stokers van stoomketels, machinisten;
de tonnenbestellers;
de auto- en vrachtwagenbestuurders;
de begeleiders-bestellers die inkasseren.

D. Meesterpersoneel.

E. Vaklieden.

Art. 3. Deze overeenkomst treedt in werking 20 oktober 1959.
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