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LBV VISIE is een periodieke uitgave
voor leden en belangstellenden.

Het is inmiddels alweer september en ik heb het gevoel dat de tijd voorbij vliegt.
Dit alles is vooral te ‘wijten’ aan het feit dat het hele drukke tijden zijn bij LBV. De
drukte wordt gelukkig vooral veroorzaakt door onze enorme groei en dit alles is
uiteraard erg positief!
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Vooral op onze collectieve afdeling is het bijzonder druk. Het zal u ook wel opvallen
dat deze Visie erg veel CAO-nieuws bevat. Er komt echter nog veel meer nieuws
aan! Wij zijn nog druk in onderhandeling met verschillende nieuwe CAO’s en onder
de werkingssfeer van deze CAO’s vallen heel veel werknemers. Helaas mag ik u er
nog niet te veel over zeggen, maar ik hoop in de volgende Visie dat wel te kunnen
doen.
Verder werpen ook onze acties op Facebook hun vruchten af. Mede door deze
acties hebben we veel nieuwe leden mogen verwelkomen. We zijn ook weer op
zoek naar een nieuwe collega om onze collectieve afdeling te komen versterken.
Mocht je zelf interesse hebben of iemand kennen die geschikt is, laat het ons dan
weten! Verderop in deze Visie bevindt zich de betreffende vacature.

Met vriendelijke groet,

E-mail : lbv@lbv.nl
Internet : www.lbv.nl
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Winnares “Leukste werkplek
van Nederland” Denise van den Biggelaar
Op Facebook vroegen wij aan onze volgers wie de leukste werkplek van
Nederland heeft en volgens Denise van den Biggelaar heeft zij de leukste
werkplek en verdienen zij een ijsje!

Afgelopen donderdag 28 juli waren wij te
gast bij Denise (20) in Monster. Denise
werkt als begeleidster bij ’s Heeren Loo
Zorggroep. Hier begeleidt zij mensen met
een verstandelijke beperking. De organisatie heeft een erg persoonlijke werkwijze
waar de cliënt centraal staat. ’s Heeren
Loo is in heel Nederland actief met hulp
die varieert van lichte ondersteuning aan
huis tot intensieve 24-uurs opvang op
woonlocaties. Wij hadden de eer om met
Denise en haar negen cliënten, op een
van deze woonlocaties, een ijsje te eten.
Natuurlijk hebben wij gevraagd waarom
zij nou dé leukste werkplek van Nederland heeft.
© Foto: Amy de Bruijn – Denise van den Biggelaar met cliënten ’s Heeren Loo.

“Ik heb het op mijn werkplek erg naar mijn zin. Het is erg
dankbaar werk en geen dag is hetzelfde. De cliënten zijn
erg gelukkig wanneer zij mij weer zien of wanneer ik iets
voor hen doe. Het is altijd gezellig!”
Wij vroegen Denise met hoeveel collega’s en cliënten zij
samenwerkt. “In de woon- groep werken in totaal zeven
personen en het team bestaat voornamelijk uit flexwerkers, waar ik er één van ben. Voor-heen werkte er twee
personen tegelijker-tijd per woongroep. Tegenwoordig is
dat er nog maar één en dat werkt prima. Er zijn negen
cliënten per groep. De groepen cliënten die ik begeleid zijn
prettig om voor te zorgen.”
De kracht van Social Media wordt steeds groter, dat blijkt
ook uit de wijze waarop Denise aan haar baan is gekomen.

“Via een vacature op Facebook ben ik bij ’s Heeren
Loo terecht gekomen. Toen ik de vacature tegenkwam heb ik direct gesol-liciteerd! Sinds 1 juli 2015
ben ik in dienst.” Deze prachtige baan sluit mooi
aan op de opleiding Medewerker Maat-schappelijke
Zorg die zij heeft gevolgd op het Albeda College in
Vlaardingen.
Toen wij Denise de vraag stelde of zij dit tot aan haar
pesioen zou blijven doen, kregen wij als antwoord:
“Ja absoluut!” n

© DE LBV – Amy de Bruijn www.lbv.nl
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CAO NIEUWS
CAO VOOR VAN TILBURG
HOLDING BV
LBV en Van Tilburg Holding BV
zijn een tussentijdse wijziging
overeengekomen van de CAO
voor Van Tilburg Holding BV. In de gewijzigde CAO zijn
onder meer de volgende afspraken gemaakt:
• Partijen zijn overeengekomen om de CAO met inachtneming van de Wet Werk en Zekerheid vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering
van Van Tilburg Holding BV en haar dochterondernemingen als volgt aan te passen:
• De totale duur van de arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd dan wel een keten van arbeids
overeenkomsten voor bepaalde tijd bedraagt
maximaal 48 maanden. Onderbrekingen bepaalde
tijd met een maximum van 6 maanden worden
meegerekend.
• De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan
maximaal 5 keer worden verlengd. Wanneer de
arbeidsovereenkomst, na 5 keer te zijn verlengd
wordt voortgezet dan geldt deze 7e arbeids
overeenkomst van rechtswege geacht te zijn aan
gegaan voor onbepaalde tijd.
• voor oproepkrachten gedurende 60 maanden af
te wijken van het “geen werk, wel loon-principe”
waarbij de werkgever aan de oproepkracht voor
een periode van maximaal 60 maanden geen salaris verschuldigd is indien de oproepkracht geen
arbeid verricht.
Daarnaast zijn de volgende loonsverhogingen
afgesproken:
• de loonschalen worden met ingang van 1 december
2015 en 1 juli 2016 verhoogd met 1,75 procent.
• de loonschalen voor werknemers met een vak
diploma en een voortgezet vakdiploma worden
met ingang van 1 september 2016 verhoogd met
38 euro.
• de loonschalen worden met ingang van 1 januari
2017 verhoogd met 0,55 procent.
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CAO VOOR DE EVENEMENTENEN HORECABEVEILIGINGSBRANCHE
LBV en de Nederlandse Veiligheids
branche (Sectie Evenementen en Horecabeveiliging) zijn een tussentijdse wijziging
overeengekomen van de CAO voor de Evenementen- en Horeca
beveiligingsbranche. In de gewijzigde CAO zijn onder meer de
volgende afspraken gemaakt:
• Partijen zijn gedwongen om de CAO, met inachtneming van
de Wet Werk en Zekerheid vanwege de intrinsieke aard van
de bedrijfsvoering in de sector, uit pure noodzaak als volgt
aan te passen:
• De totale duur dan wel een keten van arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd bedraagt maximaal 48 maanden. Voor
het bepalen van de totale duur van een keten van arbeids
overeenkomsten voor bepaalde tijd worden onderbrekingen,
met een maximum van 6 maanden, meegeteld.
• De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan maximaal
5 keer worden verlengd en eindigt telkens van rechtswege.
Wanneer de arbeidsovereenkomst, na 5 keer te zijn verlengd,
wordt voortgezet, dan wordt deze 7e arbeidsovereenkomst
van rechtswege geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde
tijd.
• De oproepkracht is, tenzij de werkgever en de werknemer
schriftelijk andere afspraken maken in de arbeidsover
eenkomst niet verplicht gehoor te geven aan een oproep.
• De werkgever is aan de oproepkracht voor een periode van
maximaal 60 maanden geen salaris verschuldigd indien de
oproepkracht geen arbeid verricht. Dit onder de voorwaarde
dat de oproepkracht door de werkgever bij elke oproep voor
tenminste 4 uren aaneengesloten te werk wordt gesteld dan
wel wordt uitbetaald.
• Indien de werknemer in een aaneengesloten periode van 12
maanden structureel meer uren heeft gewerkt dan de in de
arbeidsovereenkomst overeengekomen arbeidsduur, zal de
arbeidsduur op verzoek van de werknemer met ingang van
de volgende maand worden verhoogd naar het gemiddelde
aantal gewerkte uren over de afgelopen periode van 12
maanden. De maanden juni, juli en augustus worden in geen
enkel opzicht meegerekend.
• Daarnaast is afgesproken dat het bruto maand- en uurloon
vanaf 1 juli 2016 wordt verhoogd met 2 procent.
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CAO VOOR ISA HTV BV 2016-2018
LBV en ISA Handhaving Toezicht
en Veiligheid (ISA HTV) zijn een
nieuwe CAO overeengekomen. In
de nieuwe CAO voor ISA HTV zijn
onder meer de volgende afspraken gemaakt:
• Deze CAO is aangegaan voor een tijdvak van 27
maanden dat begint op 1 juli 2016 en eindigt op 30
september 2018.
• Partijen zijn gedwongen om de CAO, met inacht
neming van de Wet Werk en Zekerheid vanwege
de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering, uit pure
noodzaak als volgt aan te passen:
• De totale duur van de arbeidsovereenkomst
dan wel een keten van arbeidsovereenkomsten
bedraagt maximaal 48 maanden. Voor het bepalen
van de totale duur van een keten van arbeids
overeenkomsten voor bepaalde tijd worden onder
brekingen, met een maximum van 6 maanden,
meegeteld.
• De arbeidsovereenkomst kan maximaal 5 keer
worden verlengd. De verlengde arbeidsovereenkomst eindigt telkens van rechtswege. Wanneer de
arbeidsovereenkomst, na 5 keer te zijn verlengd,
wordt voortgezet, dan wordt deze 7e arbeidsovereenkomst van rechtswege geacht te zijn aangegaan
voor onbepaalde tijd.
• De werkgever is aan de oproepkracht voor een
periode van maximaal 48 maanden geen loon
verschuldigd indien de oproepkracht geen arbeid
verricht.
• Elke oproep dient een duur van minimaal 4 uur te
hebben.
Daarnaast zijn partijen de volgende loonsverhogingen
overeengekomen:
• Het loon wordt met ingang van 1 juli 2016
met 1,9 procent verhoogd.
• Het loon wordt met ingang van 1 juli 2017
met 1,5 procent verhoogd.
• Het loon wordt met ingang van 1 juli 2018
met 1,5 procent verhoogd.
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CAO VOOR PEKO BEHEER BV
LBV en Peko beheer BV zijn een
nieuwe CAO overeengekomen. In
de nieuwe CAO voor Pekoo Beheer
BV zijn onder meer de volgende afspraken gemaakt:
• Deze CAO is aangegaan voor een tijdvak van 3 jaar en 2
maanden. Dit tijdvak vangt aan op 1 juli 2016 en eindigt
op 31 augustus 2019.
• Partijen zijn gedwongen om de CAO, met inachtneming
van de Wet Werk en Zekerheid vanwege de intrinsieke
aard van de bedrijfsvoering van Peko Beheer BV en haar
dochterondernemingen in deze sector, als volgt aan te
passen:
• De totale duur van de arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd dan wel opeenvolgende arbeidsovereen
komsten voor bepaalde tijd bedraagt maximaal 48
maanden. Het maakt niet uit of de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd direct na elkaar volgen of met
tussenpozen van maximaal 6 maanden.
• De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan maximaal 5 keer worden verlengd en eindigt dan telkens
van rechtswege, zonder dat toestemming van het UWV
WERKbedrijf is vereist. Ingeval de arbeidsovereenkomst, na 5 keer te zijn verlengd wordt voortgezet, dan
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wordt deze 7e arbeidsovereenkomst van rechtswege
geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.
• De werkgever organiseert de arbeid zodanig dat de
werknemer per nachtdienst maximaal 10 uren arbeid
verricht en aansluitend een onafgebroken rusttijd heeft
van ten minste 14 uren. Het maximum aantal achtereenvolgende nachtdiensten bedraagt 7 nachtdiensten.
De werkgever kan maximaal 5 keer in elke aan
gesloten periode van 2 weken en maximaal 22 keer in
een aangesloten periode van 52 weken de arbeid zo
danig organiseren dat de werknemer per nachtdienst
maximaal 12 uren arbeid verricht en aansluitend een
onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 12 uren.
Partijen zijn de volgende loonsverhogingen overeengekomen. Het dan geldende CAO-loon van de werknemer in
functiegroep 2 tot en met 5 wordt met ingang van:
• p eriode 10 in 2016 (12 september 2016) verhoogd
met een structurele loonsverhoging van 1,5 procent.
• periode 10 in 2017 (11 september 2017) verhoogd
met een structurele loonsverhoging van 1,25 procent
• periode 10 (10 september 2018) verhoogd recht op
een structurele loonsverhoging van 1,25 procent
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CAO VOOR HELLENDE DAKEN
LBV en de werkgeverspartijen
de Nederlandse Vereniging
voor Dakdekkersbedrijven Hellende Daken, de Vakfederatie Rietdekkers en de
Vereniging van Leidekkers in Nederland zijn een
tussentijds wijziging van de CAO overeengekomen.
In de gewijzigde CAO voor Hellende Daken zijn onder
meer de volgende afspraken gemaakt:
• dat partijen bij deze CAO gedwongen zijn de
onderbrekingsperiode voor alle werknemers
met een uitvoerende functie te verlagen van 6
naar 3 maanden vanwege het gegeven dat de
werkzaamheden in de sector Hellende Daken
als gevolg van klimatologische en natuurlijke omstandigheden een seizoensgebonden
karakter hebben en de werkzaamheden dienen
gedurende ten hoogste 9 maanden per jaar te
kunnen worden verricht.
• Partijen zijn gedwongen om de CAO, met inachtneming van
de Wet Werk en Zekerheid vanwege de intrinsieke aard van
de bedrijfsvoering van Peko Beheer BV en haar dochter
ondernemingen in deze sector, als volgt aan te passen:
• De totale duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
dan wel een keten van arbeidsovereenkomsten voor werknemers met een uitvoerende functie bedraagt maximaal 48
maanden. Onderbrekingen worden, voor het bepalen van de
totale duur van een keten van arbeidsovereenkomsten, met
een maximum van 3 maanden meegeteld.
• De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan maximaal 5
keer worden verlengd en eindigt dan telkens van rechtswege zonder dat voorafgaande opzegging is vereist. Wanneer
de arbeidsovereenkomst, na 5 keer te zijn verlengd wordt
voortgezet, dan wordt deze 7e arbeidsovereenkomst van
rechtswege geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.
• De totale duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
dan wel een keten van arbeidsovereenkomsten voor werk
nemers met een ondersteunende functie bedraagt maximaal
24 maanden. Onderbrekingen worden, voor het bepalen van
de totale duur van een keten van arbeidsovereenkomsten,
met een maximum van 6 maanden meegeteld.
• De arbeidsovereenkomst kan maximaal 2 keer worden verlengd en eindigt dan telkens van rechtswege zonder dat
voorafgaande opzegging is vereist. Wanneer de arbeidsovereenkomst, na 2 keer te zijn verlengd wordt voortgezet,
dan wordt deze 4e arbeidsovereenkomst van rechtswege
geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.
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CAO VOOR ISP&HS
LBV en de werkgeversvereniging International Sales Promotion &
Hospitality Services zijn een nieuwe CAO overeengekomen. In de
nieuwe CAO voor ISP&HS zijn onder meer de volgende afspraken
gemaakt:
• Deze CAO is aangegaan voor een periode van 30 maanden dat aanvangt op 1 juli 2016 en
eindigt op 31 december 2018.
• Partijen zijn gedwongen om de CAO, met inachtneming van de Wet Werk en Zekerheid
vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering van de branche voor International
Sales Promotion & Hospitality Services, als volgt aan te passen:
• De totale duur van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dan wel aansluitende
arbeidsovereenkomsten bedraagt maximaal 48 maanden, waarbij tussen de
diverse arbeidsovereenkomsten tussenpozen van niet meer dan 6
maanden zijn gelegen.
• Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen maximaal 5
keer worden verlengd (voortgezet) en eindigen dan telkens van
rechtswege zonder dat voorafgaande opzegging én zonder dat
telkens toestemming van het UWV WERKbedrijf is vereist. Indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na 5 keer te
zijn verlengd dan wordt deze 7e arbeidsovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.
• Indien de oproepkracht geen arbeid verricht is de werkgever aan de oproepkracht over een periode van maximaal 48 maanden geen salaris verschuldigd. Dit onder
de voorwaarde dat de oproepkracht door de werkgever
bij elke oproep voor ten minste 3 uur aaneengesloten
te werk wordt gesteld dan wel wordt uitbetaald.
• Indien de werknemer in een aaneengesloten
periode van 12 maanden structureel meer uren
heeft gewerkt dan de in de arbeidsovereenkomst
overeengekomen arbeidsduur, zal de arbeidsduur
op verzoek van de werknemer met ingang van de
volgende maand woord verhoogd naar het gemiddeld aantal gewerkte over de afgelopen periode van 12
maanden. De maanden juni, juli en augustus worden in
geen enkel opzicht meegerekend.
• De loonschalen per uur worden met terugwerkende kracht
met ingang van 1 januari 2016 verhoogd met 1,51 procent.
• Partijen bij deze CAO zullen gedurende de looptijd van deze
CAO onderzoek doen naar de mogelijkheden om te komen tot
een collectieve zorgverzekering waar werknemers, in dienst
van een werkgever die onder de werkingssfeer van deze CAO
valt, op vrijwillige basis gebruik van kunnen maken. Indien de
collectieve zorgverzekering vóór de einddatum van deze CAO
daadwerkelijk tot stand komt, dan wordt deze in deze CAO
opgenomen. De CAO wordt daartoe indien nodig tussentijds
gewijzigd.
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CAO VOOR SIGNBEDRIJVEN
LBV en de werkgeversvereniging
Verenigde Signbedrijven Nederland
(VSBN) zijn een nieuwe CAO overeengekomen. In de nieuwe CAO voor
Signbedrijven zijn onder meer de volgende afspraken gemaakt:
• Deze CAO is aangegaan voor een tijdvak van 30
maanden dat begint op 1 juli 2016 en eindigt op 31
december 2018.
• Dat partijen bij deze CAO enerzijds gehouden zijn
aan de beperkingen voortvloeiend uit de Wet werk
en zekerheid maar vanwege de intrinsieke aard van
de bedrijfsvoering van ondernemingen in de sector
Signbedrijven gedwongen zijn:
• de periode van 24 maanden in de ketenregeling voor
technische functies in functiegroep 1 tot en met 3
en voor de functie van monteur buitendienst, medewerker stellingbouw en medewerker standbouw in
functiegroep 4 te verlengen naar 48 maanden en het
aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te
verhogen van 3 naar 6 arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde tijd
• voor oproepkrachten gedurende 48 maanden af te
wijken van het “geen werk, geen loon-principe”.
• De werknemer ontvangt over het tijdvak 1 juli 2015
tot en met 30 juni 2016 per 1 juli 2016 een eenmalige
uitkering van 0,5 procent van het bruto jaarloon.
• De werknemer ontvangt over het tijdvak 1 december
2015 tot en met 30 november 2016 per 1 december
2016 een eenmalige uitkering van 0,5 procent van het
bruto jaarloon.
• De lonen voor functiegroep 2 tot en met 9 worden per
1 januari 2017 met 1 procent verhoogd, tenzij het loon
het maximumbedrag in de loonschaal van de betreffende functiegroep overschrijdt. Alsdan wordt alleen
het maximumbedrag in de loonschaal van de betreffende functiegroep verhoogd.
• De werknemer ontvangt over het tijdvak 1 november
2016 tot en met 31 oktober 2017 per 1 november 2017
een eenmalige uitkering van 0,5 procent van het bruto
jaarloon.
• De lonen voor functiegroep 2 tot en met 9 worden per
1 januari 2018 met 1 procent verhoogd, tenzij het loon
het maximumbedrag in de loonschaal van de betreffende functiegroep overschrijdt. Alsdan wordt alleen
het maximumbedrag in de loonschaal van de betreffende functiegroep verhoogd.

CAO VOOR DE FOODSERVICE
EN DE GROOTHANDEL
IN LEVENSMIDDELEN (FSGIL)
LBV is voor het eerst de CAO voor
Foodservice en de Groothandel in
levensmiddelen (FSGIL) overeengekomen. De CAO FSGIL is
een uitwerking van de afspraak om de CAO voor de Groothandel in Horecaproducten en de CAO voor de Groothandel
in Levensmiddelen te fuseren tot één CAO.
Aangezien de afspraken in beide CAO’s nog ver uit elkaar liggen is er een mantelafspraak gemaakt waarbij de algemene
definities, de werkingssfeer, het dispensatiekader, de looptijd , de loonvorming en het pensioen zijn vastgelegd in de
CAO FSGIL en de overige afspraken zijn vastgelegd in een
deel A, te weten de CAO voor de Groothandel in Horeca
producten (GHP) én een deel B, te weten de CAO voor de
Groothandel in Levensmiddelen (GIL)
In de CAO FSGIL zijn onder meer de volgende afspraken gemaakt:
• Deze CAO is aangegaan voor een tijdvak van 12 maanden
welke aanvangt op 1 juli 2016 en eindigt op 30 juni 2017.
• Partijen bij deze CAO hebben afspraken gemaakt over de
loonvorming, te weten:
•M
 et de loonbetaling in december 2016 een eenmalige
uitkering van 0,5 procent, te berekenen als een factor van
het maandloon van december maal het aantal maanden
in dienst in 2016; en
• per 1 februari 2017 een stijging met 1 procent structureel.
• De werkgever is verplicht per 1 april 2017 de pensioen
regeling van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen of een actuarieel en financieel
gelijkwaardige regeling toe passen. De inhoud van de
pensioenregeling van het Bedrijfstakpensioenfonds voor
de Groothandel in Levensmiddelen wordt bepaald door
partijen bij deze CAO. n
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Gratis inloopspreekuur LBV
De kracht van LBV is de persoonlijke
aandacht die wij aan onze leden bieden.
Dit geldt voor zowel grote als kleine zaken.
Bij LBV behartigen wij de belangen van iedere
werknemer en willen wij daarom graag
zoveel mogelijk mensen te woord staan met
arbeidsgerelateerde vragen.
Om de vele vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden hebben wij een inloopspreekuur, waar onze top
juristen bijstand bieden aan zowel leden als nietleden. Tijdens dit inloopspreekuur is er extra ruimte
voor korte inhoudelijke vragen. Voor leden van LBV is
onze dienstverlening natuurlijk onbeperkt. Voor nietleden is de eerste vraag gratis en geheel vrijblijvend.
Het spreekuur is zonder afspraak en de eventuele
wachttijd wordt zo kort mogelijk gehouden.

Inloopspreekuur
Iedere dinsdag tussen 14:00 en 16:00 uur

Promotie
Om ons gratis inloopspreekuur onder de aandacht
te brengen, worden er vanaf 12 september weer
reclameborden verspreid. n

Meer invloed op pensioen
Eindelijk krijgen werknemers meer invloed op hun pensioen.
Via ondernemingsraden (OR) krijgen werknemers het recht
om wel of niet akkoord te gaan met een wijziging van hun
pensioenregeling. De Tweede Kamer heeft met algemene
stemmen een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma
(Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aangenomen.

Nu heeft de OR bij een ondernemingspensioenfonds
alleen instemmingsrecht wanneer de werkgever van
plan is een pensioenregeling vast te stellen of in te
trekken, maar niet als de werkgever de pensioen
regeling wil wijzigen. Als er al afspraken zijn gemaakt
in een CAO over de pensioenen, dan heeft de OR geen
instemmingsrecht.
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De OR heeft ook instemmingsrecht ten aanzien
van de keuze van de pensioenuitvoerder. Ook als
het een buitenlandse pensioenuitvoerder betreft.
Het overbrengen van een pensioenregeling naar
een buitenlandse pensioenuitvoerder kan namelijk
ook gevolgen hebben voor uw arbeidsvoorwaarde
pensioen. n

Een periodieke uitgave van uw vakbond, LBV visie 3 - 2016

Vacature

Nieuwe collega gezocht!
De Landelijke Belangen Vereniging is een vakbond. Om haar
ledenbehartiging te optimaliseren is LBV op zoek naar een

Onderhandelaar m/v

Met ingang van 1 september 2016
Deze werknemersorganisatie houdt zich bezig met zowel secretariële-,
individuele- alsmede collectieve ledenbehartiging voor alle werknemers
en uitkeringsgerechtigden in Nederland. Als medewerker komt u te
werken op het hoofdkantoor van LBV in Rotterdam.
De onderhandelaar komt 37 uur per week te werken op de
collectieve afdeling en is de tweede lijn naar werkgevers
en relaties van LBV. Hij of zij houdt zich voornamelijk
bezig met zowel onderhandelingen inzake CAO’s en
alsmede vragen op het gebied van arbeids- en sociaal
verzekeringsrecht op het terrein van de collectiviteit.
Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat met tenminste
een afgeronde rechtenstudie met als specialisatie
arbeidsrecht en sociale zekerheid of een HBO-opleiding
op het gebied van personeelswerk en/of juridische dienst.
Affectie met een vakbond is een pre.
Kunt u werken met een pc, (Windows, Word); bent u
stressbestendig; kunt u zelfstandig werken; bent u in het
bezit van communicatieve vaardigheden en bezit u een
goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en
geschrift dan is dit de baan voor u.
De leeftijd van de geschikte kandidaat is niet belangrijk, wel
een flexibele instelling ten opzichte van een organisatie die
met de dag groter wordt. LBV biedt een zeer interessante
functie binnen een hecht team van een groeiende vakbond.
Pensioen, reiskostenvergoeding en een salaris dat in
overleg met de kandidaat wordt vastgesteld.
Indien u vindt dat u de juiste medewerker bent voor
deze uitdagende baan, reageer dan. Stuur uw sollicitatie
compleet met C.V. aan: LBV, t.a.v. mw. M.A. Dolman,
Strevelsweg 700/612, 3083 AS Rotterdam (010 – 481 80 11).
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”Annie en de LBV”
Annie heeft net als iedere werknemer wel eens werkgerelateerde vragen
en/of problemen. Samen met LBV worden deze allemaal opgelost!

Annie zit op haar werkplek te lunchen
en onderwijl te surfen op het internet

...gewonnen via
een van hun acties!
wat een leuke
Facebookacties
heeft Lbv toch!

had je maar die ijsjesactie gewonnen!
Dan had ik ook ijs gekregen!

,

ja he! ik heb onlangs zelfs een
powerbank...

LIKE de Facebookpagina van
Lbv en blijf ook op de hoogte
van de laatste acties!

Riesjart! 2016

!

Lid worden?
Wilt u lid worden van LBV, vul dan onderstaande gegevens in
en stuur deze coupon op in een envelop naar:
LBV, Antwoordnummer 80556, 3080 WB Rotterdam (postzegel is niet nodig).
Naam

m/v : ...............................................................................................

Adres

: ...............................................................................................

PC/Plaats

: ...............................................................................................

Geboortedatum : ...............................................................................................
Telefoon prive

: ...............................................................................................

Werkgever

: ...............................................................................................

Beroep

: ...............................................................................................

Datum

: ...............................................................................................

Giro/bankrek.nr. : ...............................................................................................
Handtekening

: ...............................................................................................

Nadat mijn eerste contributie binnen is, ontvang ik mijn lidmaatschapspakket.
Benader mij wel / niet * voor een ambassadeursfunctie bij LBV.
*Doorhalen wat niet van toepassing is.

