NIVEAU-ONDERSCHEIDENDE KENMERKEN (NOK)
KENMERK

-

Focus

Coördinatie

Kennis en ervaring

MACHINIST-TRACTORCHAUFFEUR II

MACHINIST-TRACTORCHAUFFEUR III

-

focus van de functie ligt op het uitvoeren van
eenvoudige, routinematige werkzaamheden
gebruikmakend van een of enkele
gemechaniseerd(e) werktuigen.

-

focus van de functie ligt op het uitvoeren van
werkzaamheden gebruikmakend van de
(meeste) gehanteerde gemechaniseerde
werktuigen.

Of (variant A):
- focus ligt op het, als meewerkend voorman,
coördineren en uitvoeren van werkzaamheden
gebruikmakend van alle gehanteerde
gemechaniseerde werktuigen;
- meedenken over de wijze van uitvoering.
Of (variant B):
- focus ligt op het uitvoeren van nietstandaardmatige, specifieke werkzaamheden
gebruikmakend van de gehanteerde
gemechaniseerde werktuigen;
- meedenken over de wijze van uitvoering.

-

op basis van instructies leidinggevende.

-

op basis van opdrachten/instructies
leidinggevende/opdrachtgever.

Gelijk aan II, en:
- zo nodig anticiperen op door collega’s te
verrichten handmatige werkzaamheden.

-

om de kwaliteit en/of voortgang van het werk te
kunnen borgen worden er beperkte eisen
gesteld t.a.v.:
.
de nauwkeurigheid van uitvoering en de
werkzaamheden;
.
productkennis en machinekennis;
.
omgaan met wisselende omstandigheden
(zoals weersinvloeden, bodemgesteldheid,
verkeersinvloeden, etc.).

-

om de kwaliteit en/of voortgang van het werk te Gelijk aan II.
kunnen borgen worden er eisen gesteld t.a.v.:
.
de nauwkeurigheid van uitvoering en de
werkzaamheden;
.
productkennis en machinekennis;
.
omgaan met wisselende omstandigheden
(zoals weersinvloeden, bodemgesteldheid,
verkeersinvloeden, etc.).

-

niet van toepassing.

-

niet van toepassing.

Bij variant A:
- coördineren van de werkzaamheden van 1 – 7
medewerkers (vaktechnische aansturing);
- focus ligt op meewerken en aansturen waar
nodig.
Bij variant B:
- niet van toepassing.

-

VMBO werk- en denkniveau;
basiskennis van de werking van het/de van
toepassing zijnde gemechaniseerde
werktuig(en);
certificering/diplomering (incl. rijbewijs) t.b.v.
het besturen van het/de van toepassing zijnde
gemechaniseerde werktuig(en).

-

VMBO werk- en denkniveau;
kennis van de werking van de gehanteerde
gemechaniseerde werktuigen;
certificering/diplomering (inclusief rijbewijs)
t.b.v. het besturen van de gehanteerde
gemechaniseerde werktuigen.

Gelijk aan II, en:
- MBO werk- en denkniveau;
- inzicht in voor- en nadelen van verschillende
wijzen van uitvoering.
Bij variant A:
- ervaring met het vaktechnisch aansturen van
medewerkers.

-

FUNCTIEGROEP

Opgesteld door EVZ organisatie-advies in opdracht van
FNV agrarisch groen, CNV Vakmensen, HZC en Cumela

C

-

D

+

Zie referentiefunctie en NOK Uitvoerder

Afbreukrisico

Zie referentiefunctie en NOK Grondwerker

Zelfstandigheid
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E
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