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Functiekenmerken
Korte omschrijving
De monteur voert zelfstandig installatie van gas en verwarmingsinstallaties uit volgens de specificaties in de
opdracht. Hierbij streeft de monteur altijd naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau, een tevreden klant en
een positief financieel resultaat.

Plaats in de organisatie
Legt verantwoording af aan de projectleider. Wordt functioneel aangestuurd door de leidinggevend monteur
op de projectlocatie.

Resultaatgebieden
De resultaatgebieden zijn: - het zelfstandig installeren van gas en verwarmingsinstallaties

Zelfstandigheid
De tijdsindeling wordt bepaald door opdrachten en bindende planning. Veelal is sprake van eenduidige
aanpak en vormgeving aan de hand van tekeningen en materiaallijsten. De praktische en vaktechnische
problemen zijn veelal in overeenstemming met de opleiding en enige maanden ervaring. De leiding is te
raadplegen. De contacten met leiding en stafafdelingen voor wederzijdse informatie zijn van wezenlijk belang
voor het functioneren.

Complexiteit
De functie is gericht op het installeren van en/of het verrichten van onderhoud aan werktuigkundige
installaties / systemen op uiteenlopend gebied. Schakelt regelmatig om van object, techniek of bewerking.
Bepaalde werkzaamheden vergen een vrij grote accuratesse. Werkt eventueel onder tijddruk.

Afbreukrisico
Fouten of onachtzaamheden geven kans op lekkages en/of schade. Naast zelfcontrole vindt ook controle
door chefmonteur en bij oplevering nog eens door hogere leiding. Eventuele contacten met medewerkers
van derden, voor afstemming van het werk en uitvoering volgens planning, dienen vlot te verlopen.

Opleidingsniveau
De kennis dient naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan MBO-3 / HAVO, aangevuld met cursussen
en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 2 jaar.

Functiegroep
Functiefamilie 36, functiegroep..... (indeling in functiegroep is geheel afhankelijk van inhoud van de functie
binnen het bedrijf, zie handboek !!)

Geestelijke en lichamelijke belasting
Werkt op projectlocatie in alle stadia van totstandkoming, van open bouw tot en met glasdicht. De
omstandigheden kunnen sterk wisselen, lawaaierig en vuil zijn. Werkt in verschillende houdingen. Tilt soms
zware voorwerpen. Werkt regelmatig op hoogte, op steigers of in kruipruimten. Draagt veiligheidsbril. Loopt
kan op verwondingen.
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Taken
Functiegrafiek van taken (geclusterd)

Kerntaken zijn aangegeven met een *.

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

Montage en uitvoering (Winstallatie)
In bedrijf stellen van gas- en
verwarmingsinstallaties
Installeren van gas en verwarming utiliteit
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→

+
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←

→

+

–

←

→

+

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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kennis en vaardigheden
Functiegrafiek van kennis- en vaardigheden (geclusterd)

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker het aangegeven niveau van de volgende
kennis en vaardigheden nodig.

Administratieve kennis

basis

← gevorderd →

expert

basis

← gevorderd →

expert

basis

← gevorderd →

expert

Administratief

Communiceren
Formuleren en rapporteren
Presenteren
Verbale vaardigheden

Creëren en analyseren
Analyseren
Cijfermatig inzicht
Leren
Onderzoeken
Probleemoplossend vermogen
Ruimtelijk inzicht
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basis

← gevorderd →

expert

basis

← gevorderd →

expert

basis

← gevorderd →

expert

basis

← gevorderd →

expert

basis

← gevorderd →

expert

basis

← gevorderd →

expert

basis

← gevorderd →

expert

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
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basis

← gevorderd →

expert

basis

← gevorderd →

expert

basis

← gevorderd →

expert

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

Ondertekenen
Naam:
Datum:

Naam:
Datum:

Handtekening

Handtekening
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