
Functiefamilie: Techniek  Functienummer: T.02 

Opgesteld door EVZ organisatie-advies in opdracht van LTO Nederland, T.02 - onderhoudsmonteur /1 
FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen 

FUNCTIEPROFIEL: ONDERHOUDSMONTEUR 

Context 
De onderhoudsmonteur komt voor in grotere agrarische bedrijven met een eigen technische dienst. Werkzaamheden worden 
zelfstandig uitgevoerd, meer specialistische werkzaamheden zijn uitbesteed. Beslissingen zijn van vaktechnische aard en richten 
zich op methoden en technieken.  
De werkzaamheden zijn gericht op alle in het bedrijf voorkomende technische apparatuur en installaties. Het betreft hier met name 
werktuigbouwkundige onderhoudswerkzaamheden aan bedrijfsmiddelen als transport- en hefmiddelen, klimaatregelingsapparatuur- 
en installaties en apparatuur/installaties t.b.v. water en voeding. Het gaat met name om preventief planmatig onderhoud en het 
diagnosticeren en verhelpen van storingen. Complexere constructiewerkzaamheden en vernieuwing/vervanging wordt veelal 
uitgevoerd door externe bedrijven/contractoren. 

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

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren 

1. Periodieke inspecties 
en preventief 
onderhoud. 

- beoordelen van de technische staat van machines/ 
installaties aan de hand van periodieke waarnemingen 
en/of metingen in vergelijking met technische 
specificaties; 

- afstemmen met leidinggevende en/of gebruikers over 
bijzonderheden e.d.; 

- verrichten van voorbereidende werkzaamheden in de 
werkruimte; 

- verrichten van preventieve onderhoudswerkzaamheden 
((de)montage, vervangen en/of instellen van onderdelen 
met behulp van diverse (automatische) (hand)gereed-
schappen; 

- testen van de werking en gereed opleveren van de 
machines/installatie. 

- juiste beoordeling; 
- conform planning, procedure, 

(veiligheids)eisen; 
- tijdigheid afstemming 

leidinggevende/gebruikers; 
- duurzaamheid onderhoud. 
 

2. Curatief onderhoud 
(storingsoplossing). 

- analyseren van de gemelde storing door raadplegen van 
handleiding of gebruikers; 

- beoordelen beschikbare informatie, achterhalen van 
storingsoorzaak, vaststellen van aard en omvang van de 
te verrichten werkzaamheden en hierover overleggen 
met de leidinggevende; 

- uitvoeren van storingswerkzaamheden ((de)montage, 
vervangen en/of instellen van onderdelen met behulp 
van diverse (automatische) (hand)gereedschappen); 

- testen van de werking en gereed opleveren van de 
machine/installatie. 

- duur stilstand machine/installatie; 
- juistheid en snelheid diagnose; 
- juistheid inschatting urgentie; 
- conform veiligheidsprocedure,  

-eisen; 
- tijdigheid afstemming 

leidinggevende; 
- duurzaamheid reparatie. 

3. Technische 
ondersteuning. 

- uitvoeren van modificatie en revisiewerkzaamheden; 
- assisteren bij uitvoering van werkzaamheden door 

externen; 
- assisteren bij uit te voeren nieuwbouwwerkzaamheden;  
- doen van voorstellen voor aanpassingen/verbeteringen 

aan apparatuur, installaties of onderhoudsproces. 

- conform opdracht, instructie; 
- in aansluiting op gewenste 

ondersteuning; 
- kwaliteit van verbetervoorstellen. 
 
 

4. Registratie en 
gebruikersonderhoud. 

- rapporteren van bevindingen en registreren van verrichte 
werkzaamheden (werktijd, materialen); 

- schoonhouden van de werkplaats en onderhouden van 
gebruikte gereedschappen en machines. 

- tijdigheid, juistheid en volledig-
heid registratie; 

- inzicht in voorraadniveaus; 
- onderhoudsstatus; 
- orde en netheid werkplaats. 

Bezwarende omstandigheden 

- Krachtsuitoefening bij het verplaatsen van materialen en demontagewerkzaamheden. 
- Inspannende houding bij het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen. 
- Hinder van hitte, lawaai, vocht en temperatuurwisselingen i.v.m. binnen- en buitenwerk. 
- Kans op letsel door vallen, bekneld raken, uitschietend gereedschap en/of door contact met gezondheid schadende stoffen. 
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