WIJ STAAN JULLIE GRAAG
TE WOORD
BEDRIJFSKADERGROEP
SCHENK TANKTRANSPORT
WERKEN BIJ SCHENK TANKTRANSPORT, MOOI
WERK EN DAT WILLEN WE ZO HOUDEN.
Wij zijn de kadergroep van Schenk. Wij werken, net als jij met plezier
bij Schenk. Wij zijn een groep enthousiaste mensen, die het gezicht
van de vakbonden FNV en CNV op de werkvloer willen zijn. Wij
werken op verschillende standplaatsen in het land en we hebben als
doel de arbeidsomstandigheden en –voorwaarden binnen Schenk te
bewaken en waar nodig te verbeteren.

CONTACT VERLOOP ALTIJD IN
VERTROUWEN.
Informatie die aan ons gegeven
wordt, zal altijd vertrouwelijk
behandeld worden. Samen kijken we
wat de beste oplossing is. Zonder
jouw toestemming, worden er geen
namen genoemd of informatie
doorgegeven aan de werkgever.

WAT DOET DE BEDRIJFSKADERGROEP?
Onze kadergroep is het aanspreekpunt voor alle collega’s die bij
Schenk werken. Samen willen wij ervoor zorgen dat het werk leuk
is en dat het dat ook blijft. Op de werkvloer weten wij vaak zelf het
beste hoe het werk makkelijker of beter kan. Maar wat betreft de cao
en wetten kun je misschien vragen hebben waar wij graag jou het
antwoord op willen geven. Op jouw vestiging nog geen kaderlid of
aanspreekpunt, en ben jij iemand die graag verbetering ziet en daar
samen graag wat aan wil doen? Meld je aan bij een kaderlid of stuur
een mail!

KORTE LIJNEN
We hebben als kadergroep korte lijnen naar de juiste informatie over
werk, inkomen en arbeidsomstandigheden. We staan hiervoor in
nauw contact met de FNV / CNV en stichting VNB. Vragen kunnen zo
sneller beantwoord worden.

PERSOONLIJK
Op de werkvloer direct bij een kaderlid.

E-MAIL
Contact per e-mail?
Stuur dan een mail naar BKGSchenk@vereniging.fnv.nl of
schenktanktransportcnv@gmail.com

WHATSAPP
Meld je aan bij de Schenk
bedrijfskader WhatsAppgroep
via de QR code. Zodra je je
aanmeld bij deze appgroep
verzoeken wij je vriendelijk doch
dringend het regelement van de
groep te lezen. Bij overtredingen
van deze regels zullen wij (de
kaderleden) optreden.

WIJ ZIJN DE KADERLEDEN
VAN SCHENK TANKTRANSPORT

Lex Lecomte

Jan Cevaal

Marcel Buddenberg

John Kemp
Kom jij hier te
staan?
Wil jij ons
komen helpen
om samen voor
betere werkomstandigheden
op te komen?
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