
Functiefamilie: Techniek  Functienummer: T.02 

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

COMPETENTIEPROFIEL: ONDERHOUDSMONTEUR 

Kennis en betekenisvolle ervaring: 
- MBO 3 werk- en denkniveau. 
- Ervaring met het (de)monteren en instellen van apparatuur, machines, installaties. 
- Ervaring met het bewerken van materialen gebruikmakend van handgereedschappen, machines en lasapparatuur. 
- Kennis van gehanteerde procedures en wet- en regelgeving (materieel, kwaliteit en veiligheid). 
- Enige jaren werkervaring in een vergelijkbare functie. 

Competenties / gedragsvoorbeelden: 
Genoemde competenties en gedragsvoorbeelden zijn suggesties voor gewenst gedrag voor een adequate uitoefening van de 
referentiefunctie. 
 
Creatief/innovatief (2): 
- is in staat een eenvoudige bijdrage te leveren aan overleg over verbeteringen; 
- is in staat eenvoudige mogelijkheden voor verbetering op te merken.  
 
Vakdeskundigheid toepassend (3): 
- werkt snel en reageert snel op wijzigingen in werkzaamheden; 
- werkt precies en gebruikt eerdere ervaringen; 
- is in staat snel te benoemen wat de standaard werkzaamheden inhouden en draagt dit gemakkelijk over aan anderen. 
 
Samenwerkend en overleggend (3): 
- is in staat initiatief te nemen tot voldoende overleg met collega’s, opdrachtgevers en klanten en ervoor te zorgen dat zij daarbij 

voldoende betrokken zijn/inbreng hebben; 
- slaagt erin de goede werkrelatie met collega’s, opdrachtgevers en klanten te bewaken. 
 
Middelenbewustzijn (3): 
- is in staat de aard en omvang van standaard werk te overzien en bepaalt op basis daarvan welke de meest geschikte materialen 

en middelen daarvoor zijn; 
- is in staat zorg te dragen voor goede instructie, juist gebruik, onderhoud en opslag van materialen en middelen. 
 
Analyserend (2): 
- is in staat systematisch gegevens te verzamelen en deze op te slaan voor het gebruik door anderen. 
 
Kwaliteitsgericht (3): 
- is in staat binnen de tijdsplanning te werken volgens de afgesproken normen; 
- controleert tussentijds op kritische punten om de kwaliteit te waarborgen. 
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