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Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking
1360002 Fabricatie van papieren buisjes
Functieclassificatie
CAO van 22 juni 2017 (142405)
Beroepenclassificatie
Artikels 6 tot 8, 10
Geldigheidsduur : 1 januari 2017 voor onbepaalde duur
Deel 2
HOOFDSTUK II. Toepassingsgebied
Art. 6. Deel 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de
werkgevers en op de arbeiders en arbeidsters die tewerkgesteld zijn in de
ondernemingen die papieren en kartonnen buizen vervaardigen om te spinnen en te
weven, met uitzondering van rollenstangen welke onder de bevoegdheid van het
paritair comité voor de papier- en kartonbewerking ressorteren.
Indeling van de functies
Art. 7. Volgens hun werkzaamheden worden de arbeiders en arbeidsters ingedeeld
in vier beroepsklassen, die aan de volgende kenmerken beantwoorden :
Klasse 1 : Het afkrabben, het snijden van de rollen, het besturen van vrachtauto's, de
verantwoordelijkheid voor het magazijn van de grondstoffen en voor de verzending,
het bedienen van en de verantwoordelijkheid voor een gewone verwarming- en
klimatisatie-installatie alsmede voor de stookinstallatie voor drijfkracht;
Klasse 2 : Zware arbeid die een grote fysieke kracht vereist, toevoer en afvoer van
de drooginstallaties, bedienen van en toezicht op de drooginstallaties en ovens,
hulparbeid bij de taken van klasse 1;
Klasse 3 : Dienst van de machines voor de voorbrengst, met inbegrip van de
bevoorrading ervan met grondstoffen en van de afvoer van de afgewerkte producten,
sorteren van de afgewerkte producten;
Klasse 4 : Bevoorrading en bediening van machines voor het ponsen, het sleuven,
het felsen, het versnijden, het uitdrijven, het persen, het ringen, het verreden, het
schilderen, het op spoel steken, het textiliseren, en andere gelijkaardige machines
voor de afwerking, alsmede de afvoer van de afgewerkte producten, eenvoudige
arbeid waarvoor een lichte lichamelijke inspanning vereist is, en een aanpassing van
niet meer dan drie maanden.
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HOOFDSTUK III. Slotbepalingen
Art. 8. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing van 1 januari 2017
en is gesloten voor onbepaalde duur.
Art. 10. Hoofdstuk II van deze collectieve arbeidsovereenkomst heft hoofdstuk II
(classificatie van de functies) op van de collectieve arbeidsovereenkomst van
29 september 1987 betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de ondernemingen voor
de fabricage van papieren en kartonnen buizen om te spinnen en te weven, met
uitzondering van de rollenstangen (19326/CO/136)
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