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Verslag SD van vrijdag 22 maart 2019: 
 

Vacatures:  zie achterzijde.  
 
Interim starters/stoppers:   
Starters: 1 bereider LOC formulatie 
Stoppers: 1 operator OSD. 
 
AG Income Care:  
Wn-afv. merkt op dat de naam van contactpersoon/accountmanager voor MSD gewijzigd is en vraag om deze 
info aan te passen op de infobrochures  van AG. HR Karina Put zal de correcte gegevens overhandigen. 
 
Anciënniteits-viering en uitnodiging SWT’ers/gepens ioneerden:  2 data zullen voorgesteld worden aan 
Marivoet François. En daarna zal er via mail een uitnodiging verstuurd worden. 
 
Inspire: 
Een aantal medewerkers die in 2018 omwille van anciënniteitcadeau normaal via Inspire punten dienden te 
ontvangen hebben deze tot op heden nog niet ontvangen. HR doet navraag bij betrokken verantwoordelijke. 

 
Samenwerking Educatief verlof met SD Worx Geel: 
Werknemer bezorgt uiterlijk tegen 31 okt het origineel attest van regelmatige inschrijving en daarna elk kwartaal 
het EDU-attest van nauwgezetheid aan HR-helpdesk of rechtstreeks aan SD Worx. 
HR zal de attesten die op HR Onthaal zijn binnen gebracht doorsturen naar SD Worx en zal het saldo toekennen 
in GPS/Emprova. 
Medewerker kan het origineel best inscannen en naar SD Worx doormailen dit geldt als bewijs. Het origineel 
attest dient wel via de post/langs receptie Heist naar SD Worx verzonden te worden. We vragen of de 
medewerker ook een foto van het origineel attest mag nemen en doormailen naar SD Worx, niet iedereen heeft 
een scanner of kan op de afdeling inscannen. 
Contactgegevens SD Worx Geel; email: tasksus_Geel@sdworx.com, adres Kleinhoefstraat 7, 2440 Geel. 
HR-lead gaat iemand van SD Worx uitnodigen om de juiste procedure toe te lichten. 
 
Lijstjes vacatures: 
De vakbonden merken op dat de lijstjes waarop de vacatures staan, niet altijd correct zijn. Er zijn verschillen 
merkbaar tussen interne en externe sollicitaties. De communicatie hieromtrent voor de sollicitanten dient 
herbekeken en aangepast. Er dient ook altijd feedback te worden voorzien. Dit zowel bij goed als bij slecht 
nieuws. Momenteel loopt dit niet naar behoren. 
 
Terugbetaling aankoop MSD-medicatie human Health: 
Medewerkers die via COMET een onkostennota aanmaken versturen tevens een scan van het 
medicatieoverzicht MSD van uw apotheker door. 
 
Overuren aanvragen: 
De vakbonden vragen met dringendheid dat de directie alle leidinggevenden correct uitlegt hoe het zit rond de 
aanvraag van overuren. We merken dat er meer en meer fouten gebeuren. Ofwel te laat aangevraagd, niet 
aangevraagd of tijdelijken in de nacht overuren laten maken. Als deze situatie blijft aanhouden overwegen de 
vakbonden om de aanvragen via HR te laten verlopen. Hierdoor zullen de beloftes door de leiding aan de 
medewerkers gelijktijdig kunnen afgetoetst worden door HR. 
 
 
 



 
Fietsleasing/SD Worx: 
Er is een ontwerp bezorgt door SD Worx met een paar rekenvoorbeelden om de kostprijs van je 
fietsleasecontract te berekenen. Wij stellen voor om deze tool op intranet te plaatsen. Hier kan elke medewerker 
zijn berekening zelf uitvoeren. De vakbonden vragen om ook een rekenvoorbeeld te laten uitvoeren op de 
eindejaarspremie om deze te kunnen vergelijken en welk de meest gunstige is. Ondertussen zal HR Heist, MSD 
Brussel en Global verder informeren. De vakbonden vrezen dat dit onnodige vertragingen zal veroorzaken.   
 
 

 
 

Overzicht Vacatures op 22 maart 2019:   
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