FUNCTIEOMSCHRIJVING
Naam Functie : 1e monteur

1

Bedrijf

: OHM installatietechniek

Afdeling

: Realisatie

Doel van de functie
Zelfstandig installatiewerk, reparatie en onderhoud van alle installaties volgens de specificaties in
de opdracht en stuurt een montageploeg aan.

2

Plaats in de organisatie
De 1e monteur ressorteert en rapporteerd an een projectleider en/of directleidinggevende. Geeft
leiding aan monteurs en leerling monteurs.

3

Kernactiviteiten
Installeren, repareren en onderhouden van alle technische installaties volgens gegeven
specificaties en planning.

4

Taken
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

5

Verzorgen van de technische voorbereiding van het werk en de organisatie op de werkplek.
Controleren en testen van de werkzaamheden.
Terugkoppeling over uitvoering van de werkzaamheden naar de directe leidinggevende.
Ontvangst, controle en aftekenen van geleverde materialen op een project.
Aanvragen / bestellen van extra benodigd materiaal.
Zorgen voor orde en netheid op de werkplek.
Signaleren en melden van onveilige werksituaties.
Deelname aan diverse veiligheidsoverleg.
Uitvoeren van werkplekinspecties

Verantwoordelijkheden
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Correcte uitvoering van installatiewerkzaamheden, VCA voorschriften en kwaliteitsprocedures.
Signaleren van meer- en minderwerk.
Aanleveren van gegevens voor revisietekeningen.
Op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het vakgebied.
Op de hoogte zijn van Arbo-wetgeving, NEN 1010, NEN 3140 en andere functie gerelateerde
normen.
Verzorging / correct gebruik van beschikbaar gesteld gereedschap en PBM’s
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6

Bedrijf

: OHM installatietechniek

Afdeling

: Realisatie

Bevoegdheden
▪ De projectleider advies geven t.b.v. de uitgevoerde montagewerkzaamheden.
▪ Het nemen van maatregelen bij onveilige situaties.
▪ Het verrichten van handelingen zoals genoemd in het NEN 3140 beleid.

7

Functie eisen
▪ VMBO elektrotechniek aangevuld met vakgerichte scholing.
▪ VCA-VOL
▪ Enige jaren ervaring als elektromonteur

8

Competenties (kennis, vaardigheden en houdingsaspecten)
VGM-bewust
Projectmatig werken
Communitief
Samenwerkend (effectieve bijdrage leveren aan teamprestaties en teamverband)

9

Opmerkingen
Het juist dragen en of toepassen van persoonlijke beschermingsmidden is verplicht.
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