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In dit nummer:
Oeps vergeten?
Ontslag om dringende redenen.
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We merken op dat sommige werknemers hun blad met vastgelegde
en verschoven feestdagen zelden raadplegen, want wij krijgen verlof
aanvragen binnen waarvoor er geen voor hoeven binnen te komen
(bijv.: 16 aug is namelijk een verschoven feestdag). Geef ook steeds
alle feest– en verschoven dagen aan je klanten door. Er mag NIET
gewerkt worden op deze dagen! De lijst kan je bekijken op onze
website onder de rubriek ‘weetjes’.

Mooi weer vandaag.
MyVanbreda.
Prettige vakantie.

Nieuw in dienst.

Vrijwilligersstraat 8
2340 Beerse
Tel: 014 / 61 56 69

Gedragingen en handelingen die
kunnen leiden tot ontslag wegens dringende redenen.
Wanneer de werknemer zich
gedurende de uitvoering van het
contract schuldig maakt aan
onzedelijke handelingen,
grensoverschrijdend gedrag
of diefstal (bij vermoeden van
diefstal door de werknemer zal
de klant steeds de verantwoordelijke van het kantoor verwittigen en de klant zal dan op zijn of
haar beurt de politie inschakelen
om de werknemer op heterdaad
te betrappen en/of een klacht
neer te leggen tegen desbetreffende werknemer).

Wanneer de werknemer bij het
sluiten van de overeenkomst
het ondernemingshoofd bedrogen heeft door het
voorleggen van valse getuigschriften.
Wanneer de werknemer zich
schuldig maakt aan een
daad van fraude, oneerlijkheid, gewelddaden of grove
beledigingen of bedreigingen ten opzichte van het
hoofd, de klanten of van het
personeel van de onderneming.
Wanneer de werknemer gedurende, of bij gelegenheid van de
uitvoering van het contract,
opzettelijk enige schade
veroorzaakt.

Wanneer de werknemer door
zijn onvoorzichtigheid de
veiligheid van het huis, van
de inrichting of van de arbeid in gevaar brengt.
Wanneer de werknemer op
ernstige wijze verzuimt zijn
verplichtingen betreffende
de goede orde, de tucht en
het beroepsgeheim van de
onderneming en de uitvoering van de overeenkomst
na te leven.
Als werkgever moeten wij in
deze gevallen zeer streng optreden! Bij voldoende bewijs
gaat het ontslag onmiddellijk in
zonder verbrekingsvergoeding
en wordt aldus vermeld op de
C4.
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Wij hebben al verschillende dagen tropische temperaturen mogen ervaren. Voor de
liefhebbers hebben wij ook regelmatig topjes in ons assortiment. Kom gerust even
langs om ze op te halen. Zo worden de warme dagen iets draaglijker om te trotseren. Laat de zomer nu maar komen!

Onlangs werden wij benaderd door een consulente van het verzekeringskantoor Vanbreda. Zij heeft
onze verzekeringsportefeuille herbekeken en dit heeft ons mooie besparingen opgeleverd. Wij willen
jullie ook deze kans bieden om te besparen waar het kan. Vanbreda denkt dat je te veel betaalt
voor je persoonlijke verzekeringen. Doe online de check.
MyVanbreda:



Is het enige onafhankelijke en online verzekeringsplatform met 80 jaar ervaring in
de business;



bespaart je tot 40% op je verzekeringspolissen.



Geeft je ondersteuning op een menselijke manier 24/7.

Surf naar www.myvanbreda.be en registreer je. Voor meer info mail je info@vanbreda.be
Telefoneren kan op: 0800 20 292. Veel succes!

Wij wensen al onze 426 werknemers alvast een prettige en deugddoende vakantie toe. Vergeet je vakantiedagen niet door te geven
aan ons en je klanten. Wensen je klanten vervanging tijdens jouw afwezigheid geef het ons dan even door. Gelieve alle verlofbriefjes
dringend binnen te brengen of door te mailen, normaal gezien moesten deze al vóór 31/05 binnengebracht worden. Staan er al vervangingen ingepland en je hebt een bericht gekregen dan zijn deze verplicht uit te voeren!

Wij hebben sinds
kort een nieuwe
onthaalbediende.
Ellen Van Dooren
komt ons team
vervolledigen. Wij
wensen haar veel
werkplezier
en
heten haar van
harte welkom in
onze groep.
NIEUWSBRIEF

Wij kregen voor onze prijsvraag in het CPBWeetje 27 inzendingen binnen. De vraag luidde: ‘Wanneer vieren wij ons 15-jarig bestaan?
Het antwoord: ‘24 augustus 2019’.
Ardelean Ioana werd als winnares uitgeroepen. Zij mag haar cadeaubon op het kantoor
komen afhalen.

