HUISREGELS ZWAT
De medewerker(s) hebben aandacht voor / houden rekening met:
1.

Aanwezigheid

-

Je bent verplicht om op tijd te komen, dit houdt in dat je om 08.55 (of 12:55) aanwezig bent.

-

De koffiepauze begint om 10.00 uur en eindigt om 10.20 uur.

-

De lunchpauze begint om 12.30 uur en eindigt om 13.15 uur.

-

De theepauze begint om 15.00 uur en eindigt om 15.20 uur.

-

16:00 uur (of 12:30) opruimen (je werkplek en omgeving netjes achterlaten).

-

16:30 (of 13:00) einde werktijd, naar huis.

-

Bezoeken aan de huisarts, specialist, tandarts etc. worden zoveel mogelijk buiten werktijd afgelegd.
Indien niet anders mogelijk dan is het alleen met toestemming van de begeleiding.

-

Boodschappen voor je eigen lunch, doe je in jou pauze. De tijd die je hiervoor nodig hebt, gaat dus
van je pauzetijd af.

2.

Omgang met elkaar

-

Je dient respect te hebben voor elkaar en elkaars spullen.

-

Conflicten met collega’s worden gemeld aan de begeleider. Conflicten met begeleiders worden aan
de directie gemeld.

-

Bij klachten is er een Klachtenprocedure die als bijlage bij deze huisregels hoort.

-

Grappen met een seksueel getinte, racistische of vernederende strekking ten aanzien van anderen
worden niet getolereerd.

-

Geen agressief gedrag (met woorden, daden of houding). Geen scheldwoorden of vloeken.-

-

Handtastelijkheden, die als vernederend kunnen worden ervaren door de ander worden niet getolereerd.

3.

Kleding

-

Het dragen van veiligheidsschoenen, werkkleding is verplicht. Zie ook het voorschrift werkkleding (bijlage)

-

Het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht.

-

Bij vermissing of schade (anders dan door normaal gebruik) aan de, door Zwat verstrekte, werkkleding
worden de kosten van vervanging in rekening gebracht.

4.

Alcohol, drugs, energy drinks en roken

-

Het in het bezit hebben, gebruiken of verhandelen van alle soorten en hoeveelheden van alcohol en drugs
is bij ZWAT ten strengste verboden.

-

Ook het schijnbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs is voor ons al een reden om iemand niet toe te
laten tot het pand.

-

Bij een vermoedden hebben we het recht dat te testen . Door ondertekening hiervan ben je daarmee
akkoord en geef je toestemming.

-

Indien je toch in het bezit of onder invloed bent van drugs of alcohol word je geschorst en de toegang
ontzegt voor een nader, door de directie, te bepalen periode.

-

Roken is binnen en buiten het bedrijf niet toegestaan. In de pauze is het toegestaan te roken, maar alleen
op de daarvoor toegewezen plek.
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-

Het consumeren of voorhanden hebben van z.g.n. energy drinks is bij Zwat niet toegestaan.

5.

Algemeen

-

Het is verboden eigendommen van het bedrijf mee te nemen buiten het gebouw.

-

Gebruik van de mobiele telefoon is alleen tijdens de pauze toegestaan. En zonder overlast voor anderen.

-

Men dient losliggende spullen op te ruimen, werk ordelijk en netjes.

-

Iedereen krijgt een kluisje waarin hij zijn persoonlijke spullen op kan bergen. Bij vermissing of diefstal van
de sleutel kan €7.50 in rekening worden gebracht.

-

ZWAT kan niet aansprakelijk worden gesteld worden voor vermissing, diefstal of schade aan persoonlijke
bezittingen of eigendommen van aanwezigen.

-

Na iedere pauze dient de lunch-/koffietafel opgeruimd en schoon achtergelaten te worden. Dit doe je zelf.

6.

Veiligheid

-

Instructies van personeel van Zwat dienen altijd opgevolgd te worden om de veiligheid te waarborgen.

7.

Vakantie/Kort verlof

-

Iedereen met voltijd aanwezigheid heeft recht op 25 vakantiedagen. Dit komt neer op 5 weken. Als je er
niet elke dag bent is dat natuurlijk in verhouding minder.

-

Het aanvragen van op te nemen vakantie, gebeurd minimaal 4 weken voor aanvang van de vakantie bij
de begeleiding.

-

Kort verlof wordt minimaal 1 week vooraf aangevraagd bij de begeleiding.

-

Buitengewoon verlof dient minimaal twee dagen van tevoren aangevraagd te worden.

8.

Ziekte

-

Bij ziekte dient zo spoedig mogelijk de begeleiding geïnformeerd te worden. Dit kan door op werkdagen
tussen 08:00 en 17:00 uur te bellen naar het telefoonnummer van Zwat (0512-354881), per e-mail naar
info@zwat.nl of te appen naar de directie.

-

Als afmelding wegens ziekte niet 24 uur voor aanvang van een werkdag is gedaan kan die betreffende
werkdag niet anders dan doorbelast worden. (geldt ook voor vervolg ziektedagen)

9.

Overige

-

Bij calamiteiten volg je stipt, uitsluitend en volledig de instructies van de begeleiding en BHV-ers op.

-

Machines en gevaarlijke stoffen en apparaten mag je telkens alleen maar gebruiken als de begeleiding dat
goed vind. En dan nog alleen na instructie en training, die ook herhaald worden.

-

Zwat kan en zal niet kunnen faciliteren bij persoonlijk medicijngebruik. Wel dient de begeleiding
geïnformeerd te worden over welke medicatie gebruikt wordt en veranderingen daarin dienen onverwijld
te worden doorgegeven voor het dossier.

-

Op de werkvloer wordt geen eten of drinken genuttigd.

Ik heb deze regels gelezen, begrijp deze (ook de toestemming die ik heb gegeven) en beloof ze na te leven.

Datum:

Naam:

Handtekening:
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