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FUNCTIECONTEXT
Het werkgebied omvat alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan productie- en verpakkingsmachines/lijnen en overige
(gebouwgebonden) installaties op mechanisch, pneumatisch, hydraulisch, elektrotechnisch en (beperkt) besturingstechnisch
gebied. De functiehouder maakt deel uit van een kleine technische dienst en regelt in sterke mate zijn eigen werkzaamheden,
door zelf uit het onderhoudsysteem werkopdrachten op te roepen. Deze kunnen gepland onderhoud of modificaties betreffen,
storingen worden direct aan de functiehouder gemeld. Onderhoud vindt plaats volgens vastgestelde onderhoudsschema's.
De monteur maakt bij zijn werkzaamheden gebruik van handgereedschappen, machines voor bank- en plaatwerk, verspanende
werkzaamheden en lasapparatuur, (precisie) meet- en regelapparatuur, e.d.

POSITIE IN DE ORGANISATIE
Rapporteert aan
leidinggevende technische dienst of productie
Geeft leiding aan
niet van toepassing

FUNCTIEDOEL
Verrichten van onderhouds-, reparatie- en modificatiewerkzaamheden aan productie-installaties en apparatuur, zodanig dat een
juiste en veilige werking van de installaties/apparatuur wordt gewaarborgd.

RESULTAATVERWACHTING/FUNCTIONELE ACTIVITEITEN
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Geïnspecteerde installaties

- beoordelen van de staat van onderhoud van apparatuur/
installaties en verrichten van metingen a.d.h.v. controlelijsten en
eigen inzichten
- signaleren van (dreigende) gebreken, indien mogelijk c.q.
noodzakelijk herstellen van mankementen
- rapporteren van bevindingen aan de afdelingsleiding met
vermelding aard en ernst, benodigde onderdelen en materialen
- doen van voorstellen voor aanvullend preventief onderhoud,
modificaties of vernieuwing van apparatuur en (gebouwgebonden) installaties

- efficiëntie van de eigen dagindeling
- doeltreffendheid van inspecties
- volledigheid en hanteerbaarheid
van de bevindingenrapportages
- bruikbaarheid van verbetervoorstellen.

Verholpen storingen

- lokaliseren van storingen en de oorzaken van de storing, raadplegen van operators, verrichten van testen en metingen
- beoordelen van de aard en omvang en vaststellen of direct
repareren noodzakelijk en mogelijk is
- informeren van de afdelingsleiding indien meer specialistische
ingrepen nodig zijn
- uitvoeren van noodreparaties, (de)monteren en afstellen van
(delen van) apparatuur
- informeren van operators over oorzaken van storingen voor
zover ze te wijten zijn aan bedieningsfouten

- correcte diagnose van storingen/
storingsoorzaken
- snelheid van opheffen van storingen
- doeltreffendheid van de noodreparaties
- tevredenheid productiepersoneel
over afstemming en voortgang
- mate waarin de veiligheid wordt
gewaarborgd

Werkende installaties

- uitvoeren van preventief- en curatief onderhoud en modificatieen revisiewerkzaamheden o.b.v. werkopdrachten en instructies
van de afdelingsleiding
- beoordelen van de aard en omvang van de uit te voeren
werkzaamheden, waar nodig raadplegen van technisch specialisten (leveranciers, contractors) voor specialistische ingrepen
- begeleiden van monteurs van derden bij de uitvoering van
meer omvangrijke reparaties
- meewerken bij door leveranciers te plaatsen installaties/lijnen,
teneinde vertrouwd te raken met de technische aspecten van
nieuwe apparatuur

- kwaliteit van verbetervoorstellen
- snelheid/tijdigheid waarin werkopdrachten worden afgerond
- efficiëntie van de eigen tijdsindeling
- tevredenheid van externen over
assistentie
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Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Vastgelegde gegevens

- registreren van uitgevoerde werkzaamheden, urenverantwoording en bijzonderheden
- bijhouden van documentatie (tekeningen, schema's, instructies)
n.a.v. doorgevoerde wijzigingen aan apparatuur

- tijdige beschikbaarheid van gegevens
- betrouwbaarheid en volledigheid
van de technische documentatie

Veilige werkomgeving

- toezien op de naleving van de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften door operators en (gedetacheerde) monteurs

- mate waarin voorschriften worden
nageleefd

WERKGERELATEERDE BEZWAREN
-

Uitoefenen van kracht bij (de)montagewerkzaamheden, verplaatsen van materieel/onderdelen, e.d.
Inspannende houdingen bij het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen.
Hinder van warmte, temperatuurverschillen, vuil, geluid en het dragen van voorgeschreven beschermingsmiddelen.
Kans op letsel door het bekneld raken en door het in aanraking komen met van bewegende of onder spanning staande delen.

Het functieniveau volgens ORBA ® is gebaseerd op de rubrieken: Functiecontext, Positie in de organisatie, Functiedoel, Resultaatverwachting/Functionele activiteiten en Werkgerelateerde bezwaren.
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