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• Taken
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Taken
Taakclusters

Chef Monteur Gas en verwarming
Monteur Gas en Verwarming

Financiële administratie

–

←

→

+

–

←

→

+

–

←

→

+

Verzamelen en controleren van urenoverzichten

Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
Beschikken over geldige diploma’s en certificaten
voor veiligheid
Controleren van naleving van KAM-zorgsystemen
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
Uitvoeren van werkplekinspecties

Magazijn
Beheren van de voorraad
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Controleren van ontvangen goederen
Doorgeven van bestellingen aan magazijn of
werkvoorbereiding
Verwerken van restmateriaal of retourmateriaal
Afvoeren van afvalmateriaal
Ontvangen en opslaan van goederen

Management en leidinggeven

–

←

→

+

–

←

→

+

–

←

→

+

–

←

→

+

Beheersen van conflicten
Bewaken van de productiviteit
Leidinggeven, instrueren en begeleiden van
medewerkers

Montage en uitvoering (Winstallatie)
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
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Overleg en afstemming
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–
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→

+

–

←

→
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–

←

→

+

–

←

→

+

–

←

→

+

–

←

→

+

Afstemmen met en informeren van de klant
Afstemmen, overdragen en samenwerken met
derden
Informeren van en samenwerken met collega's
Leiden van (interne) werkoverleggen en/of
toolboxmeetings
Deelnemen aan werkoverleggen en/of
toolboxmeetings
Informeren over de voortgang

Product- en proceskwaliteit
Controleren en meten van andermans werk
Keuren en controleren van eindproducten
Rapporteren van testgegevens en meetresultaten

Projectmanagement
Bewaken en controleren van voortgang en
planning

Service en onderhoud (W-installatie)
Uitvoeren van metingen aan gas- en
verwarmingsinstallaties
Uitvoeren van reparatie- en
renovatiewerkzaamheden aan gas- en
verwarmingsinstallaties

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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←

–

Werkvoorbereiding

→

+

Afroepen van materialen
Plannen van materiaal en gereedschap
Plannen van montage en uitvoering

Kennis en vaardigheden
Vaardighedenclusters

Chef Monteur Gas en verwarming
Monteur Gas en Verwarming

Administratieve kennis

basis

←

gevorderd

→

expert

basis

←

gevorderd

→

expert

Administratief

Communiceren
Formuleren en rapporteren
Overtuigen en beïnvloeden
Presenteren
Verbale vaardigheden

Vergelijking van functie Chef Monteur Gas en verwarming met Monteur Gas en Verwarming

5 van 8

Liesbeth BV

Creëren en analyseren
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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

Analyseren
Cijfermatig inzicht
Leren
Onderzoeken
Probleemoplossend vermogen
Ruimtelijk inzicht

Financiële kennis
Bedrijfskundig
Financieel administratief

Fysieke vaardigheden
Beweging en kracht
Zintuiglijke waarneming (horen, zien, ruiken,
proeven, voelen)

HRM kennis
HRM

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
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basis
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→

expert
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→
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→
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→
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→
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basis

←

gevorderd

→
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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

Leidinggeven en beslissen
Begeleiden
Beslissen en initiatief nemen
Leidinggeven

Ondernemen en presteren
Bedrijfsmatig handelen
Gedrevenheid en ambitie tonen

Organiseren en uitvoeren
Instructies en procedures volgen
Kennis van materialen en middelen
Plannen en organiseren
Zorgvuldigheid

Samenwerken en omgaan met
anderen
Aandacht en begrip tonen
Klantgericht zijn
Samenwerken

Vakkennis werktuigkundige
installaties
Montage gas en verwarming
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Diploma's en certificaten
Hieronder staan de diploma's en certificaten van de twee functies die vergeleken worden.

Veiligheid diploma's en certificaten
VOL-VCA (Veiligheid voor operationeel leidinggevenden)
B-VCA (Basis VCA)

Huidig

Andere

ja
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