Functies En Salarisschalen Bij De Overheid Intermediair Nl
functies indelen met fwg gehandicaptenzorg - inleiding functies indelen met fwg gehandicaptenzorg fwg
gehandicaptenzorg is de applicatie waarmee nieuwe en herbeschreven functies in de gehandicaptenzorg per 1
april 2018 worden ingedeeld. salarisschalen van de gemeenten, ocmw’s en provincies in ... - functies
en salarisschalen hieronder vind je een indicatief overzicht van de verschillende functies gekoppeld aan de salarisschalen. het overzicht is niet volledig en besturen kunnen soms afwijkingen voorzien. e 1-2-3 werkman,
werkvrouw, keuken-hulp d 1-2-3 administratief bediende en technisch assistent(e), vakman /- vrouw
begeleider kinderopvang, be-jaardenhelpster, verzorgende, logistiek ... functieboek 2018-2019 kinderopvang-werkt - wordt eerst in een overzicht aangegeven om welke functies het gaat en welke
salarisschalen op grond van de cao voor die functies gelden. voor de situatie dat een in de praktijk bestaande
functie eventueel niet of slechts gedeeltelijk overeenkomt met een van de in dit functieboek beschreven
functies, wordt in bijlage 1 van de cao aangegeven op welke wijze de toepasselijke salarisschaal dan ... gvb
cao 2016 - ambtenarensalaris - title: gvb cao 2016 author: hanneke created date: 6/15/2017 3:41:13 pm
functiewaardering handboek bloemen en planten - alle functies zullen vanaf juli 2002 op basis van de
orba®-methode en volgens de gelden- de procedures worden ingedeeld in functiegroepen
verantwoordelijkheid voor het indelen van de binnen de onderneming voorkomende functies berust bij de
werkgever. voorwoord - dkvwg750av2j6oudfront - in één of meer salarisschalen. gebruiksaanwijzing 11.
13 1.2 het handboek en de onderliggende systematiek met het handboek kunnen functies volgens vaste
procedures in functiefamilies en -niveaus worden ingedeeld. om dit handboek te kunnen maken, zijn bij veel
corporaties branchespecifieke functies onder-zocht, uitvoerig beschreven en vervolgens besproken met
branchedeskundigen. daarna is dit ... bijlage 5 functieboek - cdnlaris-informatie - aangegeven om welke
functies het gaat en welke salarisschalen op grond van de cao voor die functies gelden. voor de situatie dat
een in de praktijk bestaande functie eventueel niet of slechts gedeeltelijk overeenkomt met een van de in dit
functieboek beschreven functies, wordt in bijlage 1 van de cao aangegeven op welke wijze de toepasselijke
salarisschaal dan wordt vastgesteld. bijlage 5 van ... functieboek cao welzijn & maatschappelijke
dienstverlening - voorafgaand aan deze beschrijvingen wordt eerst in een overzicht aangegeven om welke
functies het gaat en welke salarisschalen op grond van de cao voor die functies gelden. voor de situatie dat
een in de praktijk bestaande functie eventueel niet of slechts gedeeltelijk overeenkomt met bijlage 9a-1:
functielijst bouwplaatswerknemers - bijlage 9a-1: functielijst bouwplaatswerknemers de indeling van
functies in de groepen a tot en met e is gebaseerd op functie-eisen met betrekking tot opleiding, ervaring,
veiligheid en gezondheid, belastende fysieke functiehandboek open teelten behorende ... - land- en
tuinbouw - bij het onderzoek naar de in de open teelten voorkomende functies en de daaruit voortvloeiende
beschrijving en waardering van de referentiefuncties is de orba pm -methode van functiewaardering
toegepast. toelichting op de lerarenfuncties in het primair onderwijs - nu de lerarenfuncties en
salarisschalen zijn gewijzigd en geactualiseerd is het de vraag of en hoe de andere functies in het po zich
daartoe verhouden. keuzes van scholen voor met name meer leraren in de schalen l11 en l12 kunnen
gevolgen hebben voor andere functies. het gaat er om dat bij de inrichting van een organisatie en indeling in
functies altijd met onder-linge, formatieve ... functiewaardering in de glastuinbouw - verschillende
functies omschreven en gewaardeerd. die functies heten referentiefuncties. ze zijn in een overzicht
(referentieraster) geplaatst: in de kolommen naar werkgebied en in de rijen naar functiegroepen (op basis van
de orba®-score en de groepsgrenzen). de functie-groepen zijn in de cao vermeld en corresponderen met de
salarisschalen van de cao. het referentieraster is in deze brochure ...
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