Opgave 4

Café Chesapeake is een horecagelegenheid in Scheveningen met uitzicht op
zee. Met de zomer in aantocht is het café per 1 april 2018 op zoek naar een
nieuwe werknemer. De verwachting is dat de extra werknemer een half jaar
ingezet gaat worden.
Personeel behoort tot het human capital van een organisatie. Door vergroting
van het aantal personeelsleden stijgt de kwantiteit van het human capital.
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Geef aan op welke manier Café Chesapeake de kwaliteit van haar huidige
human capital kan vergroten.
Na afloop van de sollicitatieprocedure besluit Café Chesapeake Kevin Fleuren
aan te nemen. Hij krijgt onderstaande (gedeeltelijke) arbeidsovereenkomst
voorgelegd.

1 proeftijd
1.1 De eerste maand van de arbeidsovereenkomst geldt als proeftijd,
waarin ieder der partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang kan
opzeggen.
2. taak en inhoud functie
2.1 Werknemer wordt aangesteld in de functie van Medewerker bediening
en is in die functie belast met de volgende werkzaamheden:
dienstverlening in het algemeen en het reageren op de verwachtingen en
wensen van de gast in het bijzonder.
2.2 Werknemer is verplicht alle hem door of namens werkgever
opgedragen werkzaamheden, ook indien deze niet tot een normale
uitoefening van zijn functie behoren, maar wel indien en voor zover deze
redelijkerwijs van hem kunnen worden verwacht, zo goed mogelijk uit te
voeren en daarbij alle verstrekte aanwijzingen en voorschriften in acht te
nemen.
3. salaris en vakantietoeslag
3.1 Het salaris van werknemer bedraagt € ……….. bruto per maand, op
basis van een fulltimebaan.
3.2 Aan werknemer zal 8% van zijn basis brutosalaris als vakantietoeslag
worden uitbetaald. Uitbetaling van de vakantietoeslag zal iedere maand
geschieden.

Er zijn 3 wettelijke eisen aan een individuele arbeidsovereenkomst
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Noem deze vereisten en geef per eis aan of bovenstaande overeenkomst
voldoet aan de wettelijke eisen. Vul hiervoor de uitwerkbijlage horende bij deze
vraag in.
Kevin Fleuren is geboren op 1 augustus 2000. Hij wordt op 1 april 2018 op fulltime basis voor een half jaar aangenomen. Het brutoloon is het
minimumloon voor de Horeca. Onder de 22 jaar wordt een percentage van het
minimumloon verdiend. Hieronder staat een tabel met percentage van het
minimumloon naar leeftijd. De bedragen zijn exclusief vakantietoeslag.
leeftijd

% van het brutominimumloon

brutominimumloon
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100,00

1.565,40

21

85,00

20

70,00

19

55,00

18

47,50

17

39,50

16

34,50

15

30,00

Het werkgeversdeel van de sociale lasten is 28% van het brutoloon inclusief
vakantietoeslag.
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Bereken de totale loonkosten van Kevin Fleuren over 2018 voor Chesapeake.

uitwerkbijlage
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Wettelijk vereiste aan
individuele
arbeidsovereenkomst
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Artikelen uit
arbeidsovereenkomst van
Chesapeake

