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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 functie van de leerling-elektromonteur is gericht op het assisteren bij de aanleg van elektrotechnische 
installaties en het aanleren van de vereiste elektrotechnische kennis en vaardigheden voor de montage van deze 
installaties. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

 

Techniek 

+ Verricht montage-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden onder toezicht en begeleiding van de 
monteur of chef-monteur. 

+ Biedt ondersteuning en verricht hand- en spandiensten voor monteurs. 

+ Ontwikkelen van kennis en vaardigheden met betrekking tot de montage van elektrotechnische installaties. 
 
Organisatie 

+ Aanleveren van benodigde materialen en materieel op de werkplek. 

+ Zorgen voor orde en netheid op de werkplek. 

+ Deelname aan het werkoverleg en toolboxmeetings. 

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

 
Administratie 

+ Invullen en tijdig inleveren van werkbonnen. 

 

Veiligheid en materiaal 

+ 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). 

 

Functiekarakteristieken 

 

Complexiteit 

+ De functie omvat het assisteren bij, aanleren van en onder leiding uitvoeren van de aanleg van elektrische 
installaties (sterkstroom). 

+ Voert een beperkt aantal bewerkingen uit binnen uiteenlopende aanlegsystemen. 

 
Kennis 

+ De kennis dient naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan vmbo-tl, aangevuld met cursussen en/of 
trainingen met een gemiddelde studielast tot 1 jaar. 

 
Zelfstandigheid 

+ De planning is een gegeven en bindend. 

+ Ontvangt concrete instructies en voert de installatie geheel conform tekening en voorschriften uit. 

+ Het toezicht is vrij direct van aard. Voorkomende technische problemen zijn in overeenstemming met de 
opleiding en de geringe ervaring. Kan problemen afstemmen met ervaren collega’s die ter plaatste aanwezig 
is. 

 
Afbreukrisico 

+ Fouten/onachtzaamheden veroorzaken extra werk en/of materiaalverlies. 

+ De kans op ontdekken en herstellen is vrij groot door de zelfcontrole en de samenwerking met ervaren 
collega’s. 

+ Eventuele contacten met medewerkers van derden moeten vlot verlopen. 

 
Fysieke aspecten 

+ Werkt onder alle weersomstandigheden aan de totstandkoming van bouwwerken. Hinder van lawaai, soms 
vuil werk, incidenteel zwaar werk (graafwerk, stugge kabels e.d.) en tillen komen voor. 
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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. 

 

Analytisch vermogen 
Probeert een eenvoudige situatie helder te krijgen. 

 

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

 

Vertrouwen opbouwen 
Verkrijgt door het functioneren in het werk het vertrouwen van anderen. 


