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Dit functieprofiel is een uiteenzetting van de verantwoordelijkheidsgebieden en géén uitputtende opsomming van 

de werkzaam- heden. De persoon die deze functie vervuld, is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid 

opgedragen werkzaamheden uit te voeren. Tevens leeft hij/zij de richtlijnen, werkinstructies en procedures na die 

betrekking hebben op BRL, het ISO-kwaliteits- zorgsysteem, VCA en het bedrijfsreglement. 

 

 

Doel van de functie 

De monteur WTB (Werktuigbouwkunde) voert zelfstandig installatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uit aan 

installaties volgens de specificaties in de opdracht. Hierbij streeft de monteur altijd naar een zo hoog mogelijk 

kwaliteitsniveau en stemt de werkzaamheden en eventuele afwijkingen af met de leiding. 

 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

 
Techniek 

+ Zelfstandig installeren, repareren en onderhouden van technische installaties volgens de specificaties en planning. 

+ Up-to-date houden van de benodigde vakkennis. 

+ Controleert en test de eigen werkzaamheden. 

 
Organisatie 

+ Verzorgen van de technische voorbereiding van het werk en de organisatie op de werkplek. 

+ Deelname aan werkoverleg en toolboxmeetings. 

+ Melden van afwijkingen tijdens de uitvoering van een project, signaleren en bewaken van meer- en minderwerk. 

+ Terugkoppeling over uitvoering van de werkzaamheden naar de direct leidinggevende. 

+ Ontvangt voor aanvang van het werk de specificaties cq de projectmap en controleert deze. 

 
Klant 

+ Informeren van en afstemmen met opdrachtgever of leidinggevende op het project. 

 
Administratie 

+ Ontvangst, controle en aftekenen van geleverde materialen op een project. 

+ Invullen en tijdig inleveren van werkbonnen. 

 
Veiligheid en materiaal 

+ Zorgen voor orde en netheid op de werkplek. 

+ Zorgvuldig/correct gebruik van beschikbaar gesteld gereedschap en andere productiemiddelen. 

+ Signaleren en melden van onveilige werksituaties. 

+ Voldoen aan normen voor gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). 

 
Optioneel 

+ Afhandelen van storingen aan installaties. 

+ Aanvragen/bestellen van extra benodigd materiaal. 

+ Aanleveren van gegevens voor revisietekeningen. 

+ Opdrachtbonnen schrijven en laten ondertekenen door de opdrachtgever. 

+ Verricht (preventief) onderhoud in het kader van het vastgestelde onderhoudsprogramma. 

+ Verricht storingsdiensten. 

+ Ondersteunt zijn/haar collega’s door het geven van technische hulp en aanwijzingen. 



Functieprofiel monteur WTB  

Juli 2015, pagina 2 van 2 

 

 

 

Functiekarakteristieken 

 

Complexiteit 

+ De functie is gericht op de aanleg en montage van installaties, het verrichten van onderhoud en het opheffen 

van storingen. 

+ De monteur WTB moet regelmatig omschakelen naar andere werkzaamheden. 

+ Bepaalde werkzaamheden vragen een vrij grote accuratesse. 

+ Werkt indien nodig onder tijdsdruk. 

 
Kennis 

+ Opleidingsniveau mbo-3/havo, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 2 

jaar. 

 
Zelfstandigheid 

+ Planning en uitvoeringswijze van het werk zijn een gegeven. 

+ Heeft enige vrijheid met betrekking tot de aanpak. 

+ Ingeval van problemen zijn leiding en/of vakspecialisten bereikbaar. 

+ Contacten met collega’s en leiding moeten de voortgang van het werk bevorderen. 

 
Afbreukrisico 

+ Fouten in het werk kunnen leiden tot tijd- en materiaalverlies. 

+ De kans dat fouten in het werk tijdig worden gesignaleerd is aanwezig door controle van de werkzaamheden door 

de werknemer zelf en door de leiding. 

+ De contacten met werknemers van derden moeten goed verlopen voor een vlotte uitvoering van het werk. 

 
Fysieke aspecten 

+ De monteur WTB werkt onder wisselende omstandigheden en in wisselende lichaamshoudingen. 

+ Relatief zware fysieke werkzaamheden komen voor. 

+ De monteur WTB dient de tot zijn/haar ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te 

gebruiken. 

 

 
Competenties (vaardigheden en houding) 

 

Flexibiliteit 

Wijzigt van aanpak als een voorgaande aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt. 

 
Gevoel voor details 

Heeft gevoel voor details binnen het eigen werk. 

 
Kwaliteitsgerichtheid 

Hanteert hoge kwaliteitsnormen binnen het eigen werk. 

 
Samenwerken 

Draagt bij aan een goede communicatie en samenwerking in een team. 

 
Planmatig werken 

Is in staat het eigen werk(proces) te structureren en signaleert tijdig verstoringen in de voortgang. 
 


