
 

Functieomschrijving constructiebankwerker allround 
 
 
  
1. Doel van de functie:  
 
De constructiebankwerker vervaardigt zelfstandig van fabricagetekeningen constructies, 
constructiedelen, machinedelen e.d. van eenvoudig tot complex.  
 
2. Een schets van de hiërarchische positie  
 
De bankwerker maakt deel uit of van de afdeling fabricage en werkt onder leiding van de 
hoofd productie. 
 
3. Een contactenoverzicht  
 
De bankwerker / monteur onderhoudt vooral contacten met collega’s en  inleenkrachten. 
 
4. De taken en verantwoordelijkheden die in de functie worden uitgeoefend  
 

 Het zelfstandig vervaardigen van constructies, constructiedelen, machinedelen e.d. 
aan de hand van fabricagetekeningen en werkopdrachten, waarbij de 
werkzaamheden worden gerealiseerd binnen de vastgestelde planning en binnen het 
vastgestelde urenbudget.  

 Het verrichten van zowel scheidende, vervormende als verbindende bewerkingen 
waarbij je werkt met diverse machines en gereedschappen ( zoals kantbank, 
ponsmachine, zaagmachine en wals), hef-en hijsmiddelen.  

 Het correct uitvoeren van taken/opdrachten conform de afspraken met de 
leidinggevende.  

 Het uitvoeren van kwaliteitscontroles van zowel eigen werk als ook andermans werk 
volgens de werkopdracht.  

 Het verrichten van diverse laswerkzaamheden ( Mig-Mag/ TIG, waarbij tevens 
hechtlaswerk).  

 Bedienen van hijs-en transportmiddelen ( o.a. heftruck, halkraan).  
 Toezicht op de veiligheid op (van) de eigen werkplek als ook andermans werkplek en 

een collega aanspreken op veilig werken.  
 Het correct gebruik van gereedschappen, machines, hulpmiddelen en 

verbruiksartikelen.  
 Het tijdig gereed melden van de werkzaamheden aan zijn directe chef.  
 Het signaleren van tekortkomingen en afwijkingen en deze in overleg met 

leidinggevende correct afhandelen.  
 Het verzorgen van een correcte urenverantwoording.  
 Het correct invullen van gevraagde documentatie.  
 Eventueel het begeleiden van aankomende bankwerkers / monteurs.  
 Kwaliteitsverantwoordelijk: kennis van kwaliteitsmetingen, toleranties en 

beoordeling productkwaliteit.  
 



 

 
 
5. Een opsomming van de belangrijkste functie-eisen of competenties  
 

 Beschikt over voldoende mate van technisch en ruimtelijk inzicht en een algemene 
product-en materiaalkennis, waarbij het lezen van technische tekeningen geen 
probleem oplevert.  

 Kunnen werken vanaf een voorgestructureerd werkplan en werktekeningen  
 Beschikt over voldoende mate van zelfstandigheid, veilig werken, 

verantwoordelijkheidsgevoel, nauwkeurigheid en zorgvuldigheid, flexibiliteit en 
teamwork.  

 Is ervaren om veilig te kunnen werken met hijs -en transportmiddelen.  
 Heeft een hoge mate van kwaliteitsbewustzijn.  
 Beschikt over een positieve instelling en oplossingsgerichte werkhouding.  
 Basisveiligheid VCA  
 Veiligheidsbewijs heftruck  
 Bekend zijn met produkten van Howicon en eisen aan constructies, basiskennis  
 CE markering, lasprocessen => op basis van een inwerkschema bij  

Indiensttreding.  
 Interne training visuele lascontrole o.b.v. visuele lasinspectieformulier  

bij indiensttreding  
 Lasvaardigheid: 2 van 3 lasprocessen (MAG/TIG/BMBE) op niveau 3.  
 Opleiding en ervaring op niveau MBO ¾.  
 Ca. 2-5 jaar relevante werkervaring.  

 


