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Recognizing the pretentiousness ways to get this ebook functieclassificatie en vaststelling van de minimumlonen is additionally useful. You have remained in right site to begin getting this info. get the functieclassificatie en vaststelling van de minimumlonen member that we have the funds for here and check out the link.
You could buy guide functieclassificatie en vaststelling van de minimumlonen or get it as soon as feasible. You could speedily download this functieclassificatie en vaststelling van de minimumlonen after getting deal. So, in imitation of you require the books swiftly, you can straight acquire it. It's thus categorically simple and thus fats, isn't it? You have to favor to in this declare
"Buy" them like any other Google Book, except that you are buying them for no money. Note: Amazon often has the same promotions running for free eBooks, so if you prefer Kindle, search Amazon and check. If they're on sale in both the Amazon and Google Play bookstores, you could also download them both.
Functieclassificatie En Vaststelling Van De
FUNCTIECLASSIFICATIE EN VASTSTELLING VAN DE MINIMUMLONEN IN DE HORECASECTOR. INLEIDING. Op 25 juni 1997 werd in het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf een collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van een functieclassificatie en de minimumlonen goedgekeurd.
FUNCTIECLASSIFICATIE EN VASTSTELLING VAN DE MINIMUMLONEN ...
CAO) opgesplitst in een CAO houdende de functieclassificatie en een CAO tot vaststelling van de minimumlonen. Omwille van het ontstaan van nieuwe functies werd de oorspronkelijke lijst van referentiefuncties uitgebreid. Deze handleiding geeft de criteria ‘organisatie, doel en hoofdtaken’ van de verschillende referentiefuncties weer.
MINIMUMLONEN IN DE HORECASECTOR - Horecanet - Waarborg en ...
Functie-indeling (of functieclassificatie) Het rangordenen van de functies in klassen/functiegroepen. Methode van functiewaardering De methode CATS ® is een methodisch instrument ter bepaling van de wezenlijke kenmerken en de relatieve waarde van functies in punten. De methode is ontwikkeld door en in beheer van De Leeuw Consult te Leerdam.
HANDBOEK FUNCTIE-INDELING VOOR DE METAAL EN TECHNIEK
Tel. : 02 233 41 11 E-mail : coa@werk.belgie.be Directeur-generaal: Guy Van Gyes Algemene opdracht: de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake collectieve arbeidsbetrekkingen, de begeleiding van het sociaal overleg, de preventie en de verzoening bij sociale conflicten.
Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen ...
De druk op de zorg blijft hoog maar er is ook een gunstige evolutie merkbaar in de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Op basis van die vaststelling én de versnelling van de vaccinatiecampagne heeft het overlegcomité van 14 april 2021 beslist tot een stapsgewijze versoepeling van de coronamaatregelen.We zetten alle wijzigingen en de relevante maatregelen voor de sector nog eens op een ...
Kennisbank - Socioculturele organisaties verbinden en ...
De indeling en teksten van de aanvullende cao Systeem voor Arbeidsomstandigheden (de cao SAO) zijn niet ... 3.1 Functieclassificatie 33 3.2 Vaststelling salarisgroep en persoonlijke minimum maandverdienste 35 ... H. Systemen van functieclassificatie 131 I. Toeslagpercentages132
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN IN DE METALEKTRO
5. Wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht. (G1) 6. Wet van 19 maart 2017 tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. 7.
Attractieve verloning van militairen - acvdefensie.be
De situatie wordt vastgezet op het moment van de functietoewijzing aan de werknemer (en dus, voor de nieuwe werknemers in dienst, op het moment van ondertekenen van het arbeidscontract). Eventuele latere evoluties wat betreft de uitgeoefende functie, moeten in het contract aangepast worden, conform de wetgeving van kracht.
Federale privésectoren - IFIC
Dit kan zijn, hetzij de aanvang van de wettelijk voorgeschreven stage (art. 36 § 1 en 2 Organieke Wet op het Notarisambt), hetzij een activiteit als notarisbediende, binnen de hoogste functiegroep zoals omschreven in de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari tot vaststelling van de functieclassificatie en loonvoorwaarden van de ...
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