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CAO FUNCTIECLASSIFICATIE ARBEIDERS PC311
De werklieden worden volgens de uitgeoefende functies in zes categorieën ingedeeld.
§ 1 : EERSTE CATEGORIE
Tot de eerste categorie behoren de werklieden die de meest elementaire werkzaamheden uitvoeren,
waarvoor enkel een eenvoudige voorafgaandelijke uitleg is vereist, bijvoorbeeld :








schoonmaakpersoneel;
personeel gelast met het inpakken en uitpakken van goederen;
personeel gelast met het merken en/of etiketteren van goederen;
personeel gelast met het bedienen van de winkelliften;
personeel gelast met de boodschappen;
enz.

§ 2 : TWEEDE CATEGORIE
Tot de tweede categorie behoren de werklieden die eenvoudig werk uitvoeren, zonder voorafgaandelijke
bijzondere kennis, waarvoor over het algemeen slechts een elementaire uiteenzetting is vereist, bijvoorbeeld
:




hulpstoker;
inpakker, in het bijzonder gelast met het inpakken van delicate artikelen voor verzending naar
provincie of buitenland;








parkingbewaker;
handlanger;
werkman gelast met verplaatsingswerk;
niet-gespecialiseerd werkman in de opslagplaatsen of niet-gespecialiseerde magazijnier;
nachtwaker;
personeel gewoonlijk gelast met de controle over brandgevaar, dat beschikt over een elementaire
kennis van opsporings- en beveiligingsmiddelen;



enz.

§ 3 : DERDE CATEGORIE
Tot de derde categorie behoren de werklieden die, volgens duidelijk uitgestippelde richtlijnen, eenvoudige
werken uitvoeren waarvoor een kennis is vereist welke na een praktische opleiding kan worden verworven,
bij voorbeeld:







chauffeur-besteller;
gespecialiseerd werkman in de opslagplaatsen of magazijnier;
'clarkist';
stoker van mazoutketel;
personeel gelast met eenvoudige retouches, vouwen en/of strijken van textielartikelen en
kledingstukken;



personeel gelast met eenvoudige onderhoudswerken, schrijnwerk, schilderwerk aan de installaties,
de toestellen, de decoratie van de winkel, enz.;



beginnende hersteller-afsteller van huishoudnaaimachine (maximum twaalf maanden);

§ 4 : VIERDE CATEGORIE
Tot de vierde categorie behoren de werklieden die gelast zijn, volgens duidelijk uitgestippelde richtlijnen,
met gespecialiseerd werk waarvoor de kennis door ervaring werd verworven, bijvoorbeeld :



installateur of hersteller (elektriciteit, loodgieterij, stookolie, naaimachine, huishoudapparaat, gas,
kolen, enz.) gelast met de uitvoering van eenvoudig werk, waarvoor enkel verworven praktische
kennis is vereist;




elektricien, loodgieter, schilder, schrijnwerker, enz;
beginnende geschoolde werkman, dit wil zeggen die niet de voor de vijfde categorie vereiste
ervaring heeft (maximum twaalf maanden);






chauffeur-besteller met specialisatie;
besteller van televisietoestellen;
afsteller van televisietoestellen;
gekwalificeerd retoucheerder van kleding;

§ 5 : VIJFDE CATEGORIE
Tot de vijfde categorie behoren de werklieden die gelast zijn met vakwerk waarvoor tegelijkertijd wordt
vereist :
1. de kennis van het vak verworven door ervaring en aangevuld met een theoretische opleiding op
middelbaar technisch niveau of beroepservaring en theoretische kennis gelijkwaardig aan het peil
van de middelbare technische studies;
2. aandacht, oordeel en initiatief binnen het kader van verkregen richtlijnen voor de praktische
uitvoering van het werk; bijvoorbeeld :







geschoold installateur of hersteller (elektricien, loodgieter, enz.);
hersteller van elektrisch materiaal (klein en/of groot "electro", radio, naaimachine, enz.);
beginnende TV-technicus van de zesde categorie (maximum achttien maanden);
werkman voor onderhoud van gebouwen;
schilder, schrijnwerker;

§ 6 : ZESDE CATEGORIE
Tot de zesde categorie behoren de werklieden gelast met gediversifieerde en hoog gespecialiseerd vakwerk
waarvoor tegelijkertijd wordt vereist :
1. meerdere jaren van beroepsopleiding en theoretische kennis op hoger middelbaar technisch niveau
of meerdere jaren van beroepsopleiding en theoretische kennis gelijkwaardig aan het studiepeil van
het hoger middelbaar technisch onderwijs in mechanica of elektriciteit of elektronica;
2. de grondige kennis van meerdere vakken (elektriciteit, mechanica, elektronica, enz.) en de
bekwaamheid om ze gezamenlijk toe te passen;
3. de aandacht, het oordeel en het initiatief nodig voor de praktische uitvoering van werkzaamheden
welke de geschiktheid vereisen om alleen ingewikkelde technische problemen op te lossen;
bijvoorbeeld

:

hersteller van televisietoestellen of van elektrische toestellen van groot technisch gehalte, waarvoor
tegelijkertijd kennis van de elektriciteit en/of mechanica en/of elektronica is vereist.

