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Bedrijf
Medewerker
Functie
Printdatum
Beoordeeld door
Datum
Type beoordeling

Liesbeth BV
Kees de Jonge
Monteur Gas en Verwarming
31-01-2014
Kees de Jonge
31-01-2014
Beoordeling en
functioneringsgesprek

Beoordelingsvergelijking
•
•
•
•
•

Taken
Vaardigheden
Diploma's en certificaten
Extra vragen
Toelichting/afspraken

Beoordeeld door
Datum
Type beoordeling

Piet Puk
31-01-2014
Beoordeling en
functioneringsgesprek

Liesbeth BV

Printdatum 31-01-2014

Taken
Beoordelingsresultaat van taakclusters

Functiegrafiek van taken (geclusterd)
= Onder de norm
= Op de norm
✓
+
= Boven de norm
?
= Kan niet beoordelen

Beoordeling en functioneringsgesprek op 31-01-2014 over Kees de Jonge als Monteur Gas en
Verwarming door Kees de Jonge
Beoordeling en functioneringsgesprek op 31-01-2014 over Kees de Jonge als Monteur Gas en
Verwarming door Piet Puk

Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
-

Beschikken over geldige diploma’s en certificaten
voor veiligheid

✓

Evalueren van werkzaamheden en doen van
voorstellen voor verbetering

-

Inventariseren van risico's

-

-

+
✓
✓

Melden van storingen en afwijkingen
Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en
werkvoorschriften

+
-

Magazijn
✓
✓

Afvoeren van afvalmateriaal

+
+

Ontvangen en opslaan van goederen
Verwerken van restmateriaal of retourmateriaal
Beoordelingsvergelijking Kees de Jonge

+
-
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Printdatum 31-01-2014

Montage en uitvoering (W-installatie)
+

In bedrijf stellen van gas- en
verwarmingsinstallaties

✓

✓

Installeren van gas en verwarming utiliteit

+

Ontwikkeling
-

Bijhouden en uitbreiden van vakkennis
Delen van vakkennis met collega's

+
✓

Organisatie van eigen werk
✓
✓

Bijhouden van administratie van eigen
werkzaamheden
Controleren en meten van eigen werk
Lezen en interpreteren van werkinstructies en
opdrachten

✓
✓

+

Lezen van (technische) tekeningen

✓

Opruimen en schoonmaken van de werkplek

✓
✓

Plannen van eigen werkzaamheden

✓
✓

Registreren van gewerkte uren

✓
✓

Zorgen voor eigen gereedschap,
beschermingsmiddelen, bedrijfskleding en
bedrijfswagen

✓
✓

Overleg en afstemming
Deelnemen aan werkoverleggen en/of
toolboxmeetings

✓
✓

Informeren over de voortgang

✓
✓

Informeren van en samenwerken met collega's

✓
✓

Product- en proceskwaliteit
Keuren en controleren van eindproducten

✓
✓

Rapporteren van testgegevens en meetresultaten

✓
✓

Toepassen vakkennis (installatie)
Toepassen van NEN-normen voorziening voor gas

✓
✓

Uitdragen van kernwaarden van het bedrijf
Representatief en uiterlijk verzorgd het bedrijf
vertegenwoordigen

✓
✓

Tonen van inzet en motivatie

✓
✓
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Printdatum 31-01-2014

Vaardigheden
Beoordelingsresultaat van vaardighedenclusters

✓
+
?

= Onder de norm
= Op de norm
= Boven de norm
= Kan niet beoordelen

Beoordeling en functioneringsgesprek op 31-01-2014 over Kees de Jonge als Monteur Gas en
Verwarming door Kees de Jonge
Beoordeling en functioneringsgesprek op 31-01-2014 over Kees de Jonge als Monteur Gas en
Verwarming door Piet Puk

Administratieve kennis
+

Administratief

+

Communiceren
Formuleren en rapporteren

✓
✓

Presenteren

✓
✓

Verbale vaardigheden

✓
✓

Beoordelingsvergelijking Kees de Jonge
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Printdatum 31-01-2014

Creëren en analyseren
-

Analyseren

✓
✓
✓

Cijfermatig inzicht
Leren

-

Onderzoeken

-

✓

+
+

Probleemoplossend vermogen

✓
+
+

Ruimtelijk inzicht

Fysieke vaardigheden
+
+

Beweging en kracht

+
+

Zintuiglijke waarneming (horen, zien, ruiken,
proeven, voelen)

Kennis van bouw en techniek
Begrippen, vaktaal, jargon

✓
✓

Meettechnieken en meetgereedschappen

✓
✓
+
+

Tekening lezen

Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
✓
✓

Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
Kwaliteitszorg

+
+

Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en
milieu

✓

Kennis van magazijn en logistiek
Logistiek

+
+
+

Magazijn

Kennis van NEN Normen
NEN 1078 Voorziening voor gas t/m 500 mbar
nieuwbouw

✓
✓

NEN 8078 Voorziening voor gas t/m 500 mbar
bestaande bouw

✓
✓

Kennis van werktuigbouwkunde en besturingstechniek
+

Meet-, regel- en besturingstechniek

✓

Ondernemen en presteren
✓
✓

Bedrijfsmatig handelen
Gedrevenheid en ambitie tonen

Beoordelingsvergelijking Kees de Jonge
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Organiseren en uitvoeren
Instructies en procedures volgen

+
+

Kennis van materialen en middelen

+

Plannen en organiseren

✓
✓

Zorgvuldigheid

✓
✓

Samenwerken en omgaan met anderen
Klantgericht zijn

✓
✓

Samenwerken

✓

+

Vakkennis werktuigkundige installaties
+
+

Montage gas en verwarming

Diploma's en certificaten
[]

Veiligheid diploma's en certificaten
B-VCA (Basis VCA)

Eerste

Tweede

nee

ja

Extra vragen
1. Hoe verloopt de samenwerking met de directe collega's ?
Gaat prima.
Dat gaat prima
2. Hoe is de samenwerking met en communicatie door je leidinggevende ? Vind je dat je voldoende
geïnformeerd wordt je leidinggevende ?
van mijn eigen afdeling weet ik het wel, maar ik heb geen idee wat er in de rest van de organisatie speelt
Dat gaat prima
3. Wat zijn jouw (werk)wensen voor de komende 5 jaren ?
Ik wil graag service monteur worden.
Doorgroeien naar chef monteur
4. Wat denk jij dat er nog verbeterd / veranderd kan worden binnen onze organisatie (niet
noodzakelijk met betrekking tot je eigen werk) ?
geen idee
De procedure van retouren kan verbeterd worden

Beoordelingsvergelijking Kees de Jonge
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Toelichting/afspraken

Ondertekenen
Naam:
Datum:

Naam:
Datum:

Handtekening

Handtekening
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