
Functiefamilie: Dierhouderij  Functienummer: DH.07 

Opgesteld door EVZ organisatie-advies in opdracht van LTO Nederland, DH.07 - medewerker pelserij /1 
FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen 

FUNCTIEPROFIEL: MEDEWERKER PELSERIJ 

Context 
De medewerker pelserij komt voor in pelserijen waar dode pelsdieren (kadavers van voornamelijk nertsen) vanuit opfokbedrijven 
worden aangeleverd. De functiehouder is gericht op het (voorbereiden van het) onthuiden van dode pelsdieren en het bewerken en 
gereed maken van de pels voor veiling. De werkzaamheden komen, door de cyclus van het pelsdier, slechts enkele maanden per 
jaar voor (december t/m februari).  

Organisatie 
Direct leidinggevende : vakinhoudelijk leidinggevende. 
Geeft leiding aan : niet van toepassing. 

Resultaatgebieden Kerntaken Resultaatindicatoren 

1. Onthuiding - machinaal reinigen van aangevoerde kadavers; 
- bewerken van kadavers (verwijderen van poten, ogen en 

tanden); 
- maken van inkeping in de huid ten behoeve van het 

(machinaal) onthuiden; 
- inleggen van kadaver en (machinaal) ontdoen van de 

huid.  

- volgens procedure; 
- juistheid/tijdigheid beschikbare 

huiden; 
- uitval% (omvang 

beschadigingen). 
 

2. Reiniging, opspanning 
en droging 

- machinaal bewerken van huiden (ontdoen van vet, vuil 
en onregelmatigheden); 

- op juiste lengte opspannen van huiden; 
- transporteren van opgespannen huiden naar 

droogkasten, -ruimten; 
- plaatsen van droge huiden in nadroogruimte. 

- volgens procedure en instructie; 
- maatmaximalisatie; 
- kwaliteit gereinigde en gedroogde 

huiden. 

3. Sortering en 
verpakking 

- sorteren van gedroogde huiden op kleur en uitvoeren 
van visuele controle; 

- verpakken van huiden in dozen voor transport; 
- assisteren bij het beladen ten behoeve van transport. 

- volgens procedure en instructie; 
- juistheid sortering; 
- tijdigheid ingepakte dozen. 

4. Schoonmaak- en 
opruimwerkzaamheden 

- verzamelen van stoffelijke resten t.b.v. afvoer naar 
destructiebedrijven; 

- verrichten van schoonmaak-/desinfectiewerkzaamheden 
aan hulpmiddelen, machines en werkruimten. 

- volgens procedure en instructie; 
- kwaliteit uitgevoerde 

schoonmaak-/desinfectie-
werkzaamheden. 

Bezwarende omstandigheden 

- Krachtsinspanning bij het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden en het tillen en verplaatsen van materialen en 
hulpmiddelen. 

- (Incidenteel) gedwongen en/of inspannende houding bij het uitvoeren van bewerkingshandelingen. 
- Hinder van stank en vuil door het werken met dode dieren. 
- Kans op letsel door vertillen. 
- Kans op snijwonden bij het gebruik van de pelsrobot en snijwerkzaamheden aan de slachtlijn. 

Datum: december 2013 Functiegroep: C 
NB: Het functieniveau is uitsluitend gebaseerd op bovenstaand functieprofiel 
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