Lidl responsabiliza
os Operadores de Loja
pelos maus resultados de
inventário

Folha Sindical dos Trabalhadores do Lidl

Lidl está a ter prá cas inadmissíveis nos úl mos tempos.
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Pretende atribuir responsabilidades aos trabalhadores que
são operadores de loja dos maus resultados de inventário.
A empresa é que não contrata vigilantes e assim evitando os
roubos, furtos e aﬁns, transferindo a responsabilidade dos
maus resultados do inventário para os operadores de loja.
O CESP tem conhecimento que as cheﬁas de loja escrevem
nos quadros magné cos das salas do pessoal, informações a
alertar trabalhadores para:
• Reagirem às antenas de alarme na saída da loja;
• Veriﬁcarem os carrinhos de compras dos clientes;

Entre muitas outras funções não inerentes a cada
trabalhador operador de loja.
Os operadores de loja não podem ser repreendidos por uma
função ou tarefa não contemplada no Contrato Colec vo de
Trabalho. (ver no verso o descri vo de funções)

DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES
Operador de Supermercado - é o trabalhador que num
supermercado, hipermercado ou loja, alimentar ou não alimentar,
desempenha de forma polivalente todas as tarefas inerentes ao seu
bom funcionamento, nomeadamente, entre outros, aqueles ligados
com a recepção, marcação, armazenamento, embalagem, reposição e
exposição de produtos, atendimento e acompanhamento de clientes.
É também responsável por manter em boas condições de limpeza e
conservação, quer o respec vo local de trabalho quer as paletes e
utensílios que manuseia. Controla as mercadorias vendidas e o
recebimento do respec vo valor. Pode elaborar notas de encomenda
ou desencadear, por qualquer forma, o processo de compra. Faz e
colabora em inventários. Mantém actualizados os elementos de
informação referentes às tarefas que lhe são come das. Desempenha
funções de apoio a oﬁciais de carnes, paniﬁcação, manutenção e
outros. Pode u lizar e conduzir aparelhos de elevação e transporte.
Vigilante - é o trabalhador que vela pela segurança das instalações,
mercadorias e ou detecta o roubo, veriﬁca e comunica as anomalias
detectadas, veriﬁca e regista a entrada e/ou saída de mercadorias
fora do horário normal de expediente. Presta assistência ao cliente,
procedendo às explicações e informações que sejam requeridas.
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