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FUNCTIE Basis schuurmedewerker 01.01  
Functiefamilie Logistiek/schuur  

FUNCTIECONTEXT  
 

De functie maakt deel uit van de functiereeks basis schuurmedewerker, schuurmedewerker, logistiek schuurmedewerker 
en allround schuurmedewerker. De basis schuurmedewerker is de lichtste functie in deze reeks. Het betreft de 
medewerker die enkelvoudige uitvoerende werkzaamheden verricht, met name tijdens piekperiodes, in de schuur 
(verwerkings-/opslagloodsen) binnen de bloembollen(groot)handel. Het betreft enkelvoudige ondersteunende 
werkzaamheden in één van de genoemde processen m.b.t. de verwerking van geoogste partijen bloembollen: aan- en 
afvoeren van goederen, assistentie bij spoelen van bolgewassen, assistentie bij sorteren van bloembollen, verpakken 
(handmatig).  De uitvoering van de werkzaamheden wordt volgens nauwkeurige instructies verricht en tijdens de 
uitvoering gecontroleerd (direct toezicht).  

POSITIE IN DE ORGANISATIE 
 

Rapporteert aan: bedrijfsleider of ondernemer  
Geeft leiding aan: niet van toepassing   

FUNCTIEDOEL  
 

Verrichten van enkelvoudige, uitvoerende werkzaamheden gericht op assistentie bij de diverse onderdelen van de 
behandelingsprocessen in de schuur binnen de bloembollen(groot)handel.  

RESULTAATVERWACHTING / FUNCTIONELE ACTIVITEITEN  
    

Resultaatgebieden   Kernactiviteiten   Resultaatcriteria   
   
Uitgevoerde enkelvoudige 
(aan/afvoer)werkzaamheden 
verwerking geoogste 
bloembollen)  

Volgens instructie en richtlijnen en in overleg met 
leidinggevende en/of collega schuurmedewerkers 
uitvoeren van enkelvoudige werkzaamheden in de schuur, 
w.o.  
-‐ uitvoeren van aan- en afvoerwerkzaamheden m.b.v.  

handpallettrucks   
-‐ aanvoeren partijen bloembollen en vullen van 

spoelmachine, afvoeren van fusten met gespoelde 
partijen bloembollen na het spoelen van bolgewassen  

-‐ vullen van sorteermachine met ongesorteerde 
partijen, afvoeren van fusten met gesorteerde 
bloembollen en plaatsen van lege fusten  

-‐ tellen en verpakken (handmatig) van partijen 
bloembollen  

-‐ snelheid en juistheid van 
uitgevoerde 
werkzaamheden  

-‐ juiste opvolging van 
instructies   

Hand- en span diensten  - uitvoeren van hand- en spandiensten van eenvoudige 
aard binnen de schuur, w.o. stapelen van partijen 
bloembollen, assisteren bij het handmatig laden en 
lossen van vrachtwagens en containers  

-‐ tijdigheid en juistheid van 
uitgevoerde 
werkzaamheden  

-‐ juiste opvolging van 
aanwijzingen  

Verantwoord functioneren  -‐ naleven van de voorschriften en instructies in het kader 
van ARBO, milieu en veiligheid  

-‐ schoonhouden van werkomgeving, de schuur en 
opruimen van afvallen  

-‐ juiste naleving van 
voorschriften en 
instructies  

-‐ ordelijkheid en netheid 
van werkomgeving  
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WERKGERELATEERDE BEZWAREN  
 

- Krachtuitoefening vereist tijdens de diverse werkzaamheden. Tillen van kratten, gaasbakken van uiteenlopend 
gewicht.  

- Eenzijdige spierbelasting en houdingen tijdens diverse werkzaamheden. Gebukt en gebogen werken tijdens de 
diverse werkzaamheden. 

- Hinder van enig lawaai, tocht en temperatuurverschillen tijdens de werkzaamheden in de schuur. Hinder van het 
werken met bepaalde bolgewassen.   

- Kans op letsel tijdens de werkuitvoering in de schuur o.a. tijdens verplaatsen van fusten e.d. 


