
 
 
 
 

Functiebeschrijving leerling monteur  
 
 
Doel van de functie 
Als leerling monteur voer je onder begeleiding installatie, reparatie en onderhoud van alle 
installaties uit volgens de specificaties van de werkomschrijving. Je streeft altijd naar een tevreden 
klant en een positief financieel resultaat. 
 
 
Plaats in de organisatie 
Als leerling monteur rapporteer je rechtstreeks aan je direct leidinggevende. 
 

 
Taken, bevoegd- en verantwoordelijkheden 

• Je verricht onder toezicht en begeleiding van de 1e of 2e monteur service, onderhoud- en 
reparatiewerkzaamheden aan woning of gebouw gebonden installaties. 

• Je biedt ondersteuning, verricht hand- en spandiensten voor 1e of 2e monteurs. 
• Je assisteert en verricht onder begeleiding installatie werkzaamheden. 
• Je voert zeer eenvoudige controles uit op de te onderhouden installatie. 
• Je verricht onder toezicht en begeleiding metingen die nodig zijn om te controleren of de 

installatie voldoet aan de werkomschrijving. 
• Je zorgt ervoor dat klant/opdrachtgever/collega juist en tijdig wordt geïnformeerd over de 

status van de installatie, klacht of storing.  
• Je stemt met de klant/collega af of gewenste dienstverlening is geleverd. 
• Je rapporteert volledig en tijdig door middel van een rapportage op de werkbon via 

Syntess, volgens de afgesproken richtlijnen. 
• Je bent verantwoordelijk voor de materialen netjes achter te laten in de daarvoor bestemde 

opslag in het magazijn, signaleert proactief voorraadtekorten. 
• Je bent verantwoordelijk voor het op de juiste wijze en op het juiste moment dragen van 

persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 
• Je zorgt dat de weeklijst tijdig en juist wordt aangeleverd. 
• Je houd je aan de verkeersregels, zorgt voor een juiste kilometerregistratie (conform Wet- 

en regelgeving) en bent verantwoordelijk voor een opgeruimde representatieve 
bedrijfsauto. 

• Je signaleert en meldt onveilige werksituaties. 
 
 
Overige 

• Je bent verplicht je te houden aan de Wet- en regelgeving, VCA- regelgeving, Arbo en 
veiligheidsvoorschriften.  

• Je draagt zorg voor de veiligheidsvoorschriften zoals adequate blusmiddelen en de 
brandwacht.  

• Je houd je aan de verkeersregels, zorgt voor een juiste kilometerregistratie (conform Wet- 
en regelgeving) en bent verantwoordelijk voor een opgeruimde representatieve 
bedrijfsauto. 

• Je bent verantwoordelijk voor middelen, gereedschappen, instrumenten en materieel die 
ter beschikking worden gesteld voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Je gaat hier 
zorgvuldig mee om en signaleert proactief eventuele tekortkomingen.  

• Je voert werkzaamheden uit, ook buiten de normale werktijden wanneer de situatie hierom 
vraagt. 

• Je laat de werkplek altijd netjes achter en zorgt dat het afval correct wordt afgevoerd. 
• Je blijft jezelf ontwikkelen op het gebied van vakkennis die noodzakelijk is voor het 

uitoefenen van je functie. 
• Je neemt deel aan werkoverleggen en toolboxmeetings in kader van werkverbetering. 
• Je bent het visitekaartje van Vissers Waalwijk. 

 
 
 
 



 
 
 

2 
 

 
Contacten 

• Intern : alle collega’s binnen Vissers Waalwijk. 
• Extern : klanten en opdrachtgevers.  

 
 
Functie-eisen/vaardigheden 

• Volgt mbo-opleiding niveau 2 Installatietechniek. 
• Aangevuld met cursussen en trainingen met een gemiddelde studielast tot 1 jaar. 
• VCA verplicht. 
• Leergierig. 

 
 
Bedrijfs- en functiegebonden competenties 

 
Bedrijfscompetenties Niveau 
Klantgericht 2 
Probleemanalyse 2 
Resultaatgericht 2 
Samenwerken 2 
  
Functiespecifieke competenties Niveau 
Communicatief vaardig  2 
Flexibel 2 
Integriteit 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De functieomschrijving is een typering van de werkzaamheden en niet een uitputtende 
opsomming. De vervuller van deze functie is dan ook gehouden alle voorkomende en in 

redelijkheid opgedragen werkzaamheden uit te voeren. 


