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1 DOELSTELLING VAN DE FUNCTIE

De functie is voornamelijk gericht op het compleet uitvoeren, begeleiden en mede coördineren van
(elektrotechnische) montage, programmering, onderhoud en installatie van uitgebreide en/of complexe
beveiliginginstallaties en elektrotechnische installaties.

2 PLAATS IN DE ORGANISATIE

De zelfstandig monteur verricht zijn werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de 1e monteur, chefmonteur of
projectleider en rapporteert direct aan hen.

Op basis van de hem ter beschikking gestelde informatie dient hij zo zelfstandig mogelijk de uitvoering van de
werkzaamheden te realiseren.

3 HOOFDTAKEN

De hoofdtaken bestaan uit:

- het zelfstandig opsporen en verhelpen van storingen aan de installaties;
- uitvoeren van installatiewerkzaamheden binnen de gestelde normen;
- tijdig (laten) afroepen van materialen volgens een vastgestelde procedure;
- het zelfstandig opleveren van installaties aan de klant.

COMPLEXITEIT

De zelfstandig monteur voert alle voorkomende bewerkingen aan uiteenlopende systemen uit. Een aantal
deeltaken vereist grote accuratesse. De zelfstandig monteur schakelt regelmatig om op andere aspecten.
Soms is haastwerk onder dwang van tijd geboden.

Vereiste kennis:

Naar inhoud en niveau gelijkwaardig aan een MBO-diploma, een opleiding MSI of gelijkwaardig en vijf jaar ervaring
en in bezit van een MBV diploma. De werknemer werkt volgens de geldende voorschriften en werkprocedures.

§. ZELFSTANDIGHEID

De planning is gegeven echter de monteur bepaald daarbinnen zelf de werkvolgorde. De uitvoering ligt
grotendeels vast. Indien nodig zal e overleg plaatsvinden met de leiding over de wijze van uitvoering en
eventueel noodzakelijk geachte wijzigingen.

De zelfstandig monteur kan de meeste problemen zelf oplossen. Indien nodig kan hij advies vragen bij de
leiding.

\...J Afhankelijk van het project wordt aan 1 of meerdere monteurs leiding gegeven. Een goede samenwerking met
collega's is noodzakelijk ten behoeve van een vlot verloop van het werk.
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6 AFBREUKRISICO

Door fouten en onachtzaamheden kan tijdverlies en schade aan materiaal optreden. Goede zelfcontrole en
oplettendheid zijn noodzakelijk.

Vaak zijn contacten met medewerkers van derden en/of klanten nodig voor een vlot verloop van het werk.

7 FYSIEKE ASPECTEN

De hinderlijke factoren in de werkomgeving kunnen o.a. bestaan uit geluid, temperatuur, vochtigheid, tocht en veel
mensen op een beperkte oppervlakte. Bij uitvoering van de werkzaamheden is er sprake van kruipen, bukken,
knielen en trekken. Een goede bewegingsvaardigheid is vereist.

Het dragen van beschermmiddelen is op de bouwwerken verplicht.

~ ALGEMEEN

Werknemer is gehouden tot naleving van administratieve procedures, procedures volgens het kwaliteitssysteem,
veiligheidsvoorschriften en veiligheidsinstructies, het bedrijfsreglement en andere instructies.

Deze functieomschrijving is slechts een typering van de werkzaamheden en niet een uitputtende opsomming. De
beoefenaar van deze functie is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen
werkzaamheden uit te voeren.
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